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2013. gada maijs (220)

2013. gada 22. aprīlī noslē-
dzās deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšana pašval-
dību vēlēšanām. Stopiņu vē-
lēšanu komisija ir reģistrējusi 
sešus sarakstus.

Atbilstoši 2013. gada 29. aprīļa 
izlozes rezultātiem reģistrētie sa
raksti ir sarindoti šādā secībā:
1. Politiskā partija “Reģionu 
alianse”;
2. Politiskā partija “Reformu 
partija”;
3. Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas centrs”;
4. Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK”;
5. Politiskā partija “Vienotība”;
6. Politiskā partija “Latvijas So-
ciāldemokrātiskā strādnieku 
partija”.

Vēlēšanu komisija vērš uzmanību 
uz to, ka saskaņā ar izmaiņām li
kumā vēlēšanu zīmes netiks nu
murētas, tās tiks sakārtotas izlo
zes noteiktajā secībā. 

Pirms vēlēšanām katrā vēlē
šanu iecirknī varēs iepazīties ar 
Stopiņu novada domes deputātu 
kandidātu sarakstiem un priekš
vēlēšanu programmām.

Iecirkņu komisiju darba laiks 
pirms vēlēšanu dienas:

pirmdien, 27. maijā, - no 
pulksten 16.00 līdz 20.00;

otrdien, 28. maijā, – no 
pulksten 9.00 līdz 13.00.

 
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā ne

varēs nobalsot, viņš var nobalsot 
iepriekš – triju dienu laikā pirms 
vispārējās vēlēšanu dienas – vē
lēšanu iecirknī, kura vēlētāju sa
rakstā ir reģistrēts. Visu iecirkņu 

darba laiks iepriekšējās balsoša
nas dienās ir: 

trešdien, 29. maijā, – no 
pulksten 17.00 līdz 20.00; 

ceturtdien, 30. maijā, – no 
pulksten 9.00 līdz 12.00; 

piektdien, 31. maijā, – no 
pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu diena – 1. jūnijā, 
sestdien, no pulksten 7.00 līdz 
22.00.

Stopiņu novada vēlēšanu ie
cirkņi:

iecirknis Nr. 798 (Ulbrokas 
kultūras nams);

iecirknis Nr. 799 (“Upeslejas 
9”, otrais stāvs);

iecirknis Nr. 800 (Gaismas 
internātpamatskola).

Vēlēšanas notiks pēc vēlētāju 

sarakstiem, kurus izsniegs Pilso
nības lietu un migrācijas departa
ments. Balsot varēs tikai personīgi 
un attiecīgajā vēlēšanu iecirknī.

Balsošana vēlēšanās ir aiz
klāta. Vēlētājs, uzrādot Latvijas 
Republikā derīgu personu ap
liecinošu dokumentu, balso tajā 
vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju 
sarakstā viņš ir reģistrēts.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlē
šanu telpās, iecirkņa komisija, pa
matojoties uz šo vēlētāju vai viņu 
pilnvarotu personu rakstveida ie
sniegumiem, organizē balsošanu 
šo vēlētāju atrašanās vietā, nodro
šinot aizklātību. Balsošana vēlētāju 
atrašanās vietā tiek organizēta arī 
iepriekš minēto personu kopējiem, 
ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstvei
da iesniegumus par balsošanu atra
šanās vietā. Citu vēlētāju balsošana 

ārpus vēlēšanu telpām nav pieļau
jama. Iecirkņa komisija vēlēšanu 
dienā turpina pieņemt rakstveida 
iesniegumus par balsošanu vēlētāju 
atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 die
nā pieņemtos iesniegumus iecirkņa 
komisija apmierina, ja ir iespējams 
ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz 
pulksten 10 vakarā.

Ar deputātu kandidātu saraks
tiem un priekšvēlēšanu program
mām var iepazīties arī Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā –  
http://www.cvk.lv/pub/public/ – 
un Stopiņu novada domes mā
jaslapā – http://www.stopini.lv/
public/.  

Evita Rozenbaha-Kalniņa,
Stopiņu novada 

vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja

Deputātu kandidātu saraksti – 
2., 3. lappusē.

1. jūnijā – pašvaldību vēlēšanas

Šovasar, no 30. jūnija līdz 7. 
jūlijam, Latvijā notiks XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētki. 

Svētkiem gatavojas 40  000 
dalībnieku, tai skaitā arī gan-
drīz 200 dalībnieku no Stopi-
ņu novada sešiem pašdarbības 
kolektīviem. Svētkos piedalīsies  
jauktais koris “Ulbroka” (diriģen
ti Eduards Fiskovičs un Ina Ekar
te), sieviešu koris “Madara” (di
riģenti Imants Kalniņš un Zane 
Kažēna), vidējās paaudzes deju 
kolektīvi “Luste” (vadītāja Ineta  
Svilāne) un “Stopiņš” (vadītāja 
Aiga Medne), koklētāju ansamblis  
“Tīne” (vadītāja Vita Pinne) un 
TLMS “Ulbroka” (vadītāja Ārija 
Vītoliņa). Sveicam minētos mūsu 
novada kolektīvus ar izcilajiem 
rezultātiem savas nozares skatēs! 
Mēs ar jums lepojamies!

Mūsu novada deju kolek
tīvi svētku ietvaros piedalīsies  
krāšņajā deju lieluzvedumā 
“Tēvu laipas”, kas notiks Dauga

vas stadionā. 
Savukārt jauktais koris “Ul

broka” un sieviešu koris “Mada
ra” piedalīsies svētku noslēguma 
koncertā “Līgo”, kas notiks Meža
parka Lielajā estrādē. 

Tautas lietišķās mākslas stu
dijas “Ulbroka” audējas XXV Vis
pārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku ietvaros piedalīsies 
Tautas lietišķās mākslas izstādē 
“Dziesma top citādi”, kas būs ap
skatāma Rīgas izstāžu zālē “Rīgas 
Mākslas telpa” Kungu ielā 3.

UMMS koklētāju ansamblis 

“Tīne” piedalīsies Kokļu mūzi
kas koncertā, kas notiks 4. jūlijā 
Ķīpsalā. 

Svētdienas, 7. jūlija, rītā visus 
mūsu novada svētku dalībniekus 
būs iespēja vērot skaistajā Dzies
mu un Deju svētku gājienā, kas 
notiks no Brīvības pieminekļa 
līdz Dailes teātrim (no pulksten 
10.00 līdz 15.00). 

Īpaša šogad būs svētku atklā-
šana, jo tā svētdien, 30. jūnijā, 
notiks visos Latvijas pagastos, 
novados un pilsētās, kas pieda
lās svētkos. Katrā minētajā vietā 
tiks pacelts īpašs svētku karogs, 
ko rotās apdzīvotās vietas svētku 
dalībnieku iedziedātā īpašā svēt-
ku zīme. Karogu pacelšanas laiks 
– pēc svētkiem veltītā dievkalpo
juma Rīgas Domā – no pulksten 
13.12 Latvijas austrumos līdz 
13.40 rietumos, brīdī, kad sau
le atrodas visaugstāk. Arī mūsu 
novadā notiks īpašā svētku ka
roga pacelšanas pasākums, kurā 
aicināts piedalīties ikviens svētku 
dalībnieks un interesents. 

Svētku noslēgumā – sadzie-
dāšanās nakts Mežaparka Lielajā 
estrādē (pēc svētku noslēguma 
koncerta no pulksten 23.00 līdz 
4.00). 

Daudzviet Latvijā paredzēti 
svētku ieskandināšanas koncerti. 
Tāds notiks arī Stopiņu novadā, 
skaistajā Līgo parka estrādē, sest
dien, 8. jūnijā, pulksten 19.00. 
Koncertā “Dziesma un deja ma-
nam novadam pretī Dziesmu 
un deju svētkiem” esam aicinā
juši piedalīties ne vien pašmāju 
pašdarbības kolektīvus, bet arī 
daudzus vieskolektīvus. Pēc kon
certa iecerēta pirmā šīs vasaras 
zaļumballe. Būsiet mīļi gaidīti 8. 
jūnijā Līgo parkā! (Sīkāk par pa
sākumu būs lasāms novada mā
jaslapā un afišās.)

2013. gada svētku atslēgas 
vārdi ir “Līgo – lai top!”. Svēt
kus vienojošie vārdi būs “Gais-
ma līgo Latvijā!”.

Inta Kalniņa
Kultūras dzīves 

vadītāja

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem
Sveicam visas 

māmiņas 
skaistajos 
svētkos – 

Māmiņdienā!
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Politiskā partija “Reģionu alianse”
Nr.,  vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. jānis Pumpurs 1948 latvietis augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome, 

Stopiņu novada dome, 
Stopiņu novada dome, 
Getliņi eko SiA, 
Getliņi - 2 SiA, 
Rīgas apriņķa avīze SiA, 
Latvijas handbola federācija, sporta 
sabiedrisko organizāciju apvienība

priekšsēdētājs, 
finanšu komitejas priekšsēdētājs,
zemes un mežu īpašumu komitejas loceklis, 
pilnvarnieks, 
pilnvarnieks, 
padomes loceklis,
padomes loceklis

2. Vita Paulāne 1969 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome,
Stopiņu novada dome,

Stopiņu novada dome,
Latvijas Bibliotēku padome,
Biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība”

priekšsēdētāja vietniece,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas priekšsēdētāja,
finanšu komitejas locekle, padomes locekle,
padomes locekle,
eLFLA, eZF padomes priekšsēdētāja

3. iveta Vīksne 1958 latviete augstākā Stopiņu novads ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse, 
Stopiņu novada dome, 

Latvijas ģimenes ārstu asociācija

ģimenes ārsts, vadītāja;
deputāte- veselības aizsardzības, sociālo lietu un 
dzīvokļu komitejas locekle;
biedrs.

4. jānis Koponāns 1956 latvietis augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada PA Saimnieks, 
Stopiņu novada dome,

 Stopiņu novada dome

direktors;
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu 
komitejas priekšsēdētājs;
teritoriālās uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 
loceklis

5. Daiga Brigmane 1965 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome,
 Stopiņu novada dome

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja; 
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas priekšsēdētāja vietniece

6. jānis  Kreilis 1969 latvietis augstākā Stopiņu novads AS Sadales tīkls Releju un iekārtu daļas vadītājs
7. jānis inzulis 1968 latvietis augstākā Stopiņu novads SiA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca stacionāra - tuberkulozes un 
plaušu slimību centrs; 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes 
arodbiedrība; 
Stopiņu novada dome;

Stopiņu novada dome;

Stopiņu novada dome

ārsts-internists; 

tuberkulozes un plaušu slimību centra 
arodorganizācijas priekšsēdētājs;
Deputāts-Zemes un mežu īpašumu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks; 
Deputāts- Veselības aizsardzības sociālo lietu un 
dzīvokļu komitejas loceklis; 
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

8. Atis Senkāns 1956 latvietis vidējā Stopiņu novads SiA Ciemats Saulīši; 
SiA SKPS; 
Stopiņu novada dome;

Stopiņu novada dome

pārvaldnieks; 
dispečers-autovadītājs; 
Deputāts- Zemes un mežu īpašumu komitejas 
loceklis; 
Deputāts- teritoriālās uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks

9. Ādolfs Ruciņš 1962 latvietis augstākā Stopiņu novads Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
aģentūra Lauksaimniecības tehnikas 
zinātniskais institūts

vadošais pētnieks, projekta vadītājs

10. ingrīda Balode 1960 latviete augstākā Stopiņu novads SiA Ulenbroks; 
Biedrība Stopiņu Salaspils partnerība

valdes priekšsēdētāja; 
biedrs

11. Līga Kurzemniece 1975 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome Pii Pienenīte mūzikas skolotāja
12. Ainārs Vaičulens 1983 nav norādīta augstākā Salaspils 

novads
Stopiņu novada domes Ulbrokas sporta 
komplekss

direktora vietnieks sporta darba jautājumos

13. Vita Felsberga 1960 latviete augstākā Rīga Stopiņu novada Gaismas 
internātpamatskola, 
Latvijas Speciālās Olimpiādes biedrība

direktore; 

valdes locekle
14. Lelde Sturme 1973 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada domes Pii Pienenīte vadītāja
15. Valērija mikute 1950 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu pamatskola direktore
16. Guntis  Kampe 1981 latvietis augstākā Rīga SiA Getliņi eKO; 

SiA Retro Auto Noma; 
Latvijas autosporta tiesnešu apvienība

jurists; 
valdes loceklis; 
valdes loceklis

Politiskā partija “Reformu partija”
Nr.,  vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. Aldis Hazenfuss 1953 latvietis augstākā Stopiņu novads SiA “A&i birojs” Valdes priekšsēdētājs, 

2. Vija tračuma 1982 latviete augstākā Stopiņu novads SiA “tVVt”; 
SiA “Baltijas Fizioterapija”

valdes locekle; 
fizioterapeite

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Nr.,  vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. Larisa Šefere 1972 krieviete augstākā Rīga Stopiņu novada dome deputāts

2. Gvido Bokša 1963 latvietis augstākā Rīga Stopiņu novada dome, 
Rīgas centrālcietums

deputāts, 
sociālās rehabilitātes daļas vecākais inspektors

3. Sergejs masļakovs 1963 nav norādīta augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome deputāts
4. Pēteris Čerdincevs 1974 latvietis vidējā Stopiņu novads bezdarbnieks
5. jurijs Ziborovs 1968 nav norādīta augstākā Stopiņu novads pensionārs
6. Ludmila jentkiene 1965 nav norādīta vidējā Stopiņu novads SiA Rīgas namu pārvaldnieks speciāliste
7. Boriss Smirnovs 1970 nav norādīta augstākā Stopiņu novads SiA Koba valdes priekšsēdētājs
8. igors Zlotņikovs 1963 krievs augstākā Stopiņu novads pensionārs
9. Aleksejs Ņesterenko 1967 krievs augstākā Stopiņu novads SiA torros valdes loceklis
10. jurijs Vasiļjevs 1974 krievs augstākā Rīga SiA imperial travel valdes loceklis
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Nr., vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. jānis Grotuss 1943 latvietis vidējā Stopiņu 

novads
SiA Rīgas satiksme meistars

2. Ginta Ozoliņa 1967 latviete augstākā Stopiņu 
novads

Stopiņu pamatskola direktores vietniece mācību darbā; sporta skolotāja

3. Gints irbe 1974 latvietis vidējā Stopiņu 
novads

SiA Lemaran valdes loceklis

4. mārtiņš Pužuls 1956 latvietis augstākā Stopiņu 
novads

Latvijas brīvo arodbiedrību savienība Darba aizsardzības speciālists

5. jānis Zeltiņš 1968 latvietis augstākā Rīga Rīgas austrumu klīniskā slimnīca tPSC ārsts
6. Raimonds Dūcis 1975 latvietis augstākā Stopiņu 

novads
SiA Upeslejas Valdes loceklis

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nr., vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. Aldis Grunde 1962 latvietis augstākā Stopiņu 

novads
Stopiņu novada dome, 
SiA Globaltrading, 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- 
“tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 
Latvijas Nacionālās operas simfoniskā 
orķestra mākslinieku neatkarīgās 
arodbiedrība, 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra mākslinieku neatkarīgā 
arodbiedrība

deputāts, 
valdes priekšsēdētājs, 
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, 

valdes priekšsēdētājs, 

valdes priekšsēdētājs 

2. Dzintars Saliņš 1971 latvietis augstākā Stopiņu 
novads

SiA Latvijas mobilais telefons Darba aizsardzības inženieris

3. Aigars Lūsis 1968 latvietis augstākā Stopiņu 
novads

5. “Zvērināta advokāta A. Lūša birojs”, 

Biķeru evanģēliski luteriskā draudze,
z/s “Lūši”, 
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- 
“tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas 
procesa administrators, 
draudzes priekšnieks, 
īpašnieks, 
ģenerālsekretārs

4. Artis Žeigurs 1962 latvietis augstākā Stopiņu 
novads

Pašnodarbinātais ārsts

5. Ainārs Grikmanis 1966 nav norādīta augstākā Stopiņu 
novads

5. Carnikavas novada būvvalde Būvvaldes vadītājs

6. elvijs Vēbers 1975 latvietis augstākā Rīga Zvērinātu advokātu birojs „elvijs Vēbers un 
partneri” 

zvērināts advokāts, maksātnespējas procesa 
administrators

7. inese Veģe 1974 latviete augstākā Stopiņu 
novads

Rīgas 3. speciālā pamatskola skolotāja

8. Antra Duntava 1972 latviete augstākā Stopiņu 
novads

bezdarbnieks

9. Sendija Siliņa 1978 latviete augstākā Stopiņu 
novads

SiA Sen Sil zobārste

10. Austra Usāne 1944 latviete augstākā Stopiņu 
novads

SiA Aura A direktore

11. inga Andersone 1981 latviete augstākā Stopiņu 
novads

LR Saeima deputāta palīdze

12.  Andris magazeins 1980 nav norādīta augstākā Stopiņu 
novads

bezdarbnieks

13. Dace Pudāne 1974 nav norādīta augstākā Stopiņu
 novads

moller Baltic import Se galvenā grāmatvede

Politiskā partija “Vienotība”
Nr., vārds, uzvārds Dzimis tautība izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1. jānis Leimans 1977 nav norādīta vidējā Stopiņu 

novads
‘medlink’’; 
Stopiņu novada dome

medicīnas iekārtu inženieris, 
deputāts

2. Gunta Siliņa 1987 nav norādīta augstākā Stopiņu 
novads

AS ‘’Sadales tīkls’’ tehniskās informācijas tehniķe

3. Normunds  Balabka 1973 nav norādīta augstākā Rīga Ulbrokas vidusskola direktors
4. Roberts Bandonis 1963 nav norādīta augstākā Stopiņu 

novads
SiA ‘’RB Namnieks’’ valdes loceklis

5. egija Gailuma 1991 nav norādīta vidējā Stopiņu 
novads

students students

6. Ainārs Ciesa 1990 nav norādīta vidējā Stopiņu 
novads

‘’DnB Bank ASA’’ darījumu apstrādes speciālists

7. Ketija Frīdenberga-
Šleija

1982 nav norādīta augstākā Stopiņu 
novads

VSiA ‘’Latvijas televīzija’’ jurists

8. Vilnis meškins 1956 nav norādīta augstākā Siguldas 
novads

a/s ‘’Rīgas porcelāns’’ galvenais siltumtehniķis

9. Laine Apine 1967 nav norādīta vidējā Ropažu novads A/S ‘’Sadales tīkls’’ tehniskās informācijas tehniķe
10. Aigars Laurinovičs 1977 nav norādīta augstākā Stopiņu 

novads
VARAm elektroniskās pārvaldes departamenta valsts 

informācijas sistēmu nodaļas vadītājs
11. Andris Lazda 1991 nav norādīta vidējā Stopiņu 

novads
Students students

12. Ēriks Leimans 1982 nav norādīta augstākā Stopiņu 
novads

SiA ‘’Ugunsdrošības centrs’’ autovadītājs, ekspeditors

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
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Nr. 6, 2013. gada 26. martā. Izskatīti 112 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība Ls 4922,06 (četri tūkstoši deviņi simti 
divdesmit divi lati seši santīmi).

Nr. 7, 2013. gada 9. aprīlī. Izskatīti 82 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība Ls 3809,83 (trīs tūkstoši astoņi simti 
deviņi lati astoņdesmit trīs santīmi).

Nr. 8, 2013. gada 23. aprīlī. Izskatīti 68 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība Ls 3404,24 (trīs tūkstoši četri simti 
četri lati divdesmit četri santīmi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties Stopiņu novada tī
mekļa vietnē www.stopini.lv, sadaļā „Pašvaldība”, apakšsadaļā 
„Sociālais dienests”.

Stopiņu novada Pašvaldības 
policijas aprīļa mēnesī fiksē-
to notikumu apskats.

Saņemta informācija par to, ka 
Vālodzēs tiek dedzināti vadi. 
Ierodoties notikuma vietā, kon
statēts – kāda persona dedzina 
atkritumus. Vainīgā persona 
saukta pie administratīvās atbil
dības par Stopiņu novada saisto
šo noteikumu neievērošanu.

Veikta Stopiņu novada te
ritorijas apsekošana ar mērķi 
noskaidrot, kā tiek ievērotas 
Latvijas valsts karoga likuma 
prasības. Konstatēti vairāki 
pārkāpumi, par kuriem sākta 
administratīvo pārkāpumu liet
vedība.

Dreiliņos Valsts robežsar
dzes Galvenās pārvaldes darbi
niekiem sniegts atbalsts sabied
riskās kārtības nodrošināšanā 
dzīvokļa kratīšanas laikā.

Saņemts izsaukums no kādas 
sievietes par ģimenes skandālu 
Upeslejās. Ierodoties notikuma 
vietā, konstatēts, ka izsaucējas 
vīrs, būdams alkohola reibumā, 
rīko skandālu. Skandāla rīkotājs 
uz pieteikuma pamata nogādāts 
Valsts policijas Salaspils iecirknī 
līdz atskurbšanai.

Saņemta informācija, ka Ul
brokā uz ielas guļ cilvēks. Iero
doties notikuma vietā, pašval
dības policijas darbinieki kon
statēja, ka persona ir alkohola 
reibumā un guļ uz ielas. Sakarā 
ar to, persona saukta pie admi
nistratīvās atbildības, jo sabied
riskā vietā bija tādā alkohola 
reibuma pakāpē, kas aizskar cil
vēka cieņu, un nespēja patstāvīgi 
pārvietoties.

Līčos, stāvlaukumā, atrasts 
meklēšanā esošs transportlī
dzeklis. Turpmākai izmeklēša

nai izsaukti Valsts policijas dar
binieki.

Patrulēšanas laikā Upesleju 
ciemā tika pamanīts transport
līdzeklis, kura vadītājs bija al
kohola reibumā. Autovadītājs 
tika aizturēts un nodots Rīgas 
reģiona pārvaldes ceļu policijas 
darbiniekiem.

Pie administratīvās atbildī
bas saukts suņa īpašnieks, kura 
suns ārpus norobežotas teritori
jas atradās bez pavadas un saim
nieka uzraudzības.

Sabiedriskās kārtības nodro
šināšanas laikā Ulbrokā Stopi
ņu novada pašvaldības policijas 
darbinieki pamanīja divas aiz
domīgas personas ar lielām mu
gursomām. Abi aplūkoja daudz
dzīvokļu namu pagalmus un 
kāpņutelpas. Personas aizturēja 
un pārbaudīja. 

Patrulēšanas laikā Ulbrokā 
pamanīta persona, kam ar Rīgas 
apgabaltiesas spriedumu pie
mērota brīvības atņemšana uz 
noteiktu laiku. Persona aizturē
ta un nogādāta Valsts policijas  
Salaspils iecirknī.

Upesleju ciemā kāda persona 
saukta pie administratīvās atbil
dības par sabiedriskās vietas pie
gružošanu ar  saulespuķu sēklu 
čaumalām, metot tās zemē.

Saņemta informācija, ka Ul
brokā, meža masīvā, uz zemes 
ceļa atrodas četras 200 litru tilpu
ma mucas. Par konstatēto faktu 
sākta administratīvā lietvedība.

Konstatēta persona, kas Ul
brokā iegādājās nelegālo alko
holu. Persona tika aizturēta un 
nogādāta Valsts policijas Salas
pils iecirknī.

Informācija sagatavota 
pēc Stopiņu novada 

pašvaldības policijas 
materiāliem

Labiem darbiem laika apstākļi netraucē. Šogad tas pierādījās 27. aprīlī – Stopiņu novadā Lielajā 
Talkā savākti vairāk nekā 2000 atkritumu maisi, visu nedēļu turpinās atkritumu un talkas maisu 
izvešana. Lūdzam ziņot par vietām, no kurām maisi vēl nav izvesti, talkas koordinatoram Andrim 
Kurzemniekam, tālrunis 67910095, epasts Andris.kurzemnieks@stopini.lv.
Paldies visiem, kuri piedalījās novada ikpavasara sakopšanā!
Īpašs paldies Stopiņu novada jaunsargiem par izturību un mērķtiecību, sakopjot novadu.

Stopiņu novada pašvaldība

• Atjaunot zemes nomas līgumu 
deviņām personām.
• Slēgt zemes nomas līgumus par 
zemi mazdārziņam ar četrām 
personām.
• Būvvaldei apsekot objektus, 
par kuriem pieņemti domes lē
mumi par patvaļīgās būvniecī
bas seku novēršanu, un sniegt 
atzinumu, kā ir izpildīts domes 
lēmums.
• Pieņemt zināšanai būvvaldes 
iesniegto informāciju par patva
ļīgās būvniecības objektiem Ve
caines dārzu teritorijā. Jautājumu 
izskatīt atkārtoti pēc tiesas lēmu
mu saņemšanas.
• Veikt grozījumus Stopiņu no
vada domes 2012. gada 16. mai
ja sēdes lēmumā (protokols Nr. 
73) 2. punkta 2.20. apakšpunktā 
“Par Stopiņu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2012.2030. 
gadam izstrādes uzsākšanu”, iz
sakot lēmuma 2. punktu šādā 
redakcijā: 
“2. Par Stopiņu novada ilgtspē
jīgas attīstības stratēģijas 2012.
2030. gadam izstrādes vadītāju 
apstiprināt Stopiņu novada do
mes attīstības un plānošanas spe
ciālisti Karīnu Jansoni.”
• Veikt grozījumus ar lēmuma 3. 
punktu apstiprinātajā pielikumā 
Nr. 3, izsakot pielikuma 7. pun
ktu šādā redakcijā:
“7. Ilgtspējīgas attīstības stratēģi
jas izstrādes process un izpildes 
termiņi:
7.1. 1. redakcijas izstrāde – līdz 
2013. gada 10. aprīlim;
7.2. Sabiedriskā apspriešana – 
2012. gada 15. aprīlis14.maijs;
7.3. Gala redakcijas izstrāde – 
līdz 2012. gada 16. maijam;
7.4. Saskaņošana ar Rīgas plāno
šanas reģionu – līdz 2013. gada 
14. jūnijam;

7.5. Stopiņu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas gala versijas 
apstiprināšana domē – līdz 2013. 
gada 19. jūnijam.”
1. Apstiprināt Stopiņu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
1. redakciju.
2. Nodot Stopiņu novada Ilgt
spējīgas attīstības stratēģijas 1. 
redakciju publiskai apspriešanai.
3. Noteikt Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas termiņu no 2013. 
gada 15. aprīļa līdz 2013. gada 
14. maijam.
4. Noteikt, ka publiskās apsprie
šanas laikā ar izstrādāto Stopi
ņu novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 1. redakciju varēs ie
pazīties:
4.1. Stopiņu novada domē Insti
tūta ielā 1a Ulbrokā, pie domes 
sekretāres, pašvaldības darba 
laikā;
4.2. Pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv, sadaļā “Attīstība”, 
apakšsadaļā “Sabiedriskā ap
spriešana”.
• Atļaut zemes ierīcības projekta 
izstrādi diviem īpašumiem.
• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektus.
• Organizēt Stopiņu novada domei 
piederošo brīvo telpu “Upeslejās 9”  
Upeslejās nomas tiesību izsoli. 
Veikt nosacītās nomas maksas 
noteikšanu, pasūtot to sertificē
tam vērtētājam. Stopiņu novada 
domes Juridiskai daļai sagatavot 
nomas izsoles noteikumus.
• Piešķirt līdzfinansējumu 960,51 
lata apmērā (309,84 latus, kas ir 
10 procenti no projekta attieci
nāmajām izmaksām, un PVN –  
650,67 latus) projekta “Interaktī
vā kabineta labiekārtošana Stopi
ņu novada iedzīvotājiem sociālās 
funkcionēšanas uzlabošanai” īs

tenošanai, kā arī nodrošināt pro
jekta priekšfinansējumu 3749,10 
latu apmērā no Sociālā dienesta 
2013. gada budžeta.
• Uzdot Stopiņu novada pašval
dības pirmsskolas iestāžu vadī
tājiem iesniegt domei audzēk
ņu sarakstus, kuri tiks uzņemti 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
grupās 2013. gada 1. septembrī. 
Sagatavotos sarakstus iesniegt 
līdz 2013. gada 7. maijam.
• Piešķirt līdzfinansējumu 768,59 
latu apmērā (247,93 latus, kas ir 
10 procenti no projekta attieci
nāmajām izmaksām, un PVN 
– 520,66 latus) projekta “Stopi
ņu pamatskolas jaunās piebūves 
iekštelpu labiekārtošana” īsteno
šanai, kā arī nodrošināt projekta 
priekšfinansējumu 3000,00 latu 
apmērā no Stopiņu pamatskolas 
2013. gada budžetā.
• Piešķirt līdzfinansējumu 
5966,14 latu apmērā (1924,56 
latus, kas ir 10 procenti no pro
jekta attiecināmajām izmaksām, 
un PVN – 4041,58 latus) pro
jekta “Multifunkcionāla sporta 
seguma iegāde Ulbrokas sporta 
kompleksam” īstenošanai, kā arī 
nodrošināt projekta priekšfinan
sējumu – 23287,18 latus, pare
dzot to Ulbrokas sporta kom
pleksa 2014. gada budžetā.
• Pagarināt  telpu nomas līgumu 
Vālodzēs, Bērzu iela 12, ar SIA 
“Karlson Plus” uz vienu mācī
bu gadu, nosakot nomas maksu 
1500,00 latus (viens tūkstotis 
pieci simti latu) mēnesī, izņemot 
jūliju.
• Piešķirt 2500,00 latus trans
porta izdevumu segšanai dalībai 
“Prague Games 2013” jauniešu 
florbola turnīrā no Ulbrokas 
sporta kompleksa budžeta lī
dzekļiem.

Ziņo pašvaldības policija, tālrunis 67910901•

Pašvaldības policijas aprīlī fiksēto 
notikumu apskats

Sociālā dienesta sēdes protokoli•

27. marta, 10. un 24. aprīļa domes sēžu 
lēmumi (protokoli Nr. 98, 100 un 101)

Uzdot zemes gabala īpašniecei [Vārds Uzvārds] pārcelt žogu īpašumā [adrese] atbilstoši 2002. gada  
21. oktobrī būvvaldē akceptētajam būvprojektam.

Domes sēžu protokoli pilnā redakcijā pieejami Stopiņu novada mājaslapā www.stopini.lv.

Domes 4. aprīļa ārkārtas sēdes lēmums, protokols Nr. 99

Paldies par dalību Lielajā talkā Stopiņu novadā
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2013. gada 10. aprīļa domes 
sēdē deputāti nolēma nodot 
publiskai apspriešanai Stopiņu 
novada domes Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2012.-2030. 
gadam pirmo redakciju. Dome 
lēma arī par stratēģijas izstrā-
des termiņa pagarināšanu līdz 
2013. gada jūnijam. 

Saskaņā ar domes lēmumu stra
tēģijas pirmās redakcijas izstrāde 
ir noslēgusies 10. aprīlī, no 15. 
aprīļa līdz 14. maijam norisinās 
dokumenta publiskā apsprieša
na, bet līdz 14. jūnijam stratēģi
ju saskaņos ar Rīgas plānošanas 
reģionu. Paredzēts, ka par Ilgt
spējīgas attīstības stratēģijas ga
līgo apstiprināšanu deputāti lems 

2013. gada 19. jūnijā. 
Aicinām iedzīvotājus iepazīties 

ar stratēģijas projektu un izteikt 
viedokli personiski, sūtot to pa 
pastu uz Stopiņu novada domi vai 
elektroniski uz epasta adresi ka-
rina.jansone@stopini.lv. Stratēģijas 
materiāli ir pieejami Stopiņu no
vada mājaslapā, sadaļā “Attīstība”, 
apakšsadaļās “Sabiedriskā apsprie
šana” vai “Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2012.2030. gadam”, kā 
arī Stopiņu novada domē Institūta 
ielā 1a Ulbrokā, pie domes sekre
tāres, darba laikā. Klātienē diskutēt 
par Stopiņu novada ilgtermiņa at
tīstību būs iespējams 13. maijā, kad 
pulksten 17.00 Ulbrokas kultūras 
namā Institūta ielā 1a Ulbrokā 
notiks Stopiņu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2012.2030. 
gadam sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme.

Stopiņu novada Ilgtspējīgas at
tīstības stratēģijas 2012.2030. ga
dam izstrāde sākās pagājušā gada 
maijā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, 
kurā noteikta pašvaldības attīstības 
politika līdz 2030. gadam – definēta 
novada attīstības vīzija, stratēģiskie 
mērķi, attīstības ilgtermiņa prioritā
tes un telpiskās attīstības perspektīva. 
Stratēģijas mērķis ir sekmēt novada 
ilgtspējīgu, līdzsvarotu un stabilu at
tīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kva
litātes uzlabošanos.

Karīna Jansone, 
Stopiņu novada domes attīstības 

un plānošanas speciāliste

Aprīļa sākumā Ulbrokas vi-
dusskola saņēma aicinājumu 
piedalīties “Latvijas Avīzes” 
izsludinātajā karikatūru kon-
kursā “Ar smaidu 2014. gadu 
gaidot”, kas bija veltīts trīs 
īpaši gaidītiem notikumiem 
nākamajā gadā – olimpiska-
jām spēlēm Sočos, eiro ievie-
šanai Latvijā un Rīgai, kas kļūs 
par Eiropas kultūras galvas-
pilsētu. Līdz konkursa darbu 
iesniegšanas dienai bija pali-
cis pavisam maz laika, tomēr 
izdevās dažām klasēm šo ie-
spēju – piedalīties konkursā –  
piedāvāt. 

Tā kā karikatūra ir specifisks zīmē
jums, kurā komiskais efekts tiek pa
nākts ar pārspīlējumu, neparedzētu 
salīdzinājumu, ar humoristisku, sa
tīrisku pieskaņu, ironiju, ne katram 
ir pa spēkam izveidot šādu zīmēju
mu, kurā būtu gan par ko pasmie
ties, gan pārdomāt zīmējuma jēgu. 
Skolēni pirms darba uzsākšanas 
pētīja slavenāko, jau visiem zinā
mo karikatūristu darbus, ģenerēja, 
skicēja idejas. Starp daudzajiem 
darbiem varēja pamanīt arī dažas 
pērles. Tā kā konkursā varēja pieda
līties ne tikai skolēni, bet arī skolotā
ji un jebkurš interesents, šo iespēju 
piedāvāju arī mūsu skolas vēstures 
skolotājai Neilai Kravei, kuras kari
ķēšanas talants jau iepriekš bija ma
nīts un atzinīgi novērtēts. Izdevās 
pierunāt, lai arī viņa uzzīmē kādu 
darbiņu. No skolas konkursam tika 
nosūtīti 10 labākie darbi. 218 zīmē
jumus konkursam bija iesniegušas 
32 skolas, piedalījās 31 individuālais 
karikatūrists. 

“Ar smaidu 2014. gadu gaidot”

2013. gada 22. un 23. aprīlī Sto-
piņu novadā viesojās delegāci-
ja no Francijas.

Tajā piedalījās Rolakas (Raulhac) 
pašvaldības un asociācijas „Pays 
d’Aurillac” (ADEPA) pārstāvji, tai 
skaitā Rolakas pašvaldības mērs 
un pašvaldību apvienības „Cère 
et Goul” prezidents, mūzikas sko
las direktors un akordeona spē
les pasniedzējs, asociācijas „Pays 
d’Aurillac” menedžere, kā arī LE
ADER pieejas atbalsta organizāci
jas pārstāve Francijā. 

Viesi tika iepazīstināti ar 
Stopiņu novadu; viņi iepazinās 
ar SIA „Getliņi EKO” darbību, 
apmeklēja Ulbrokas sporta kom
pleksu, Līgo parku un Stopiņu 
novada dienas centrus, Stopi
ņu novada mūzikas un mākslas 

skolu, kā arī tikās ar pašvaldības 
vadību, lai dalītos starptautisko 
sadarbības projektu pieredzē un 
plānotu iespējamo sadarbību nā
kotnē. Pirmās viesošanās dienas 
vakarā Ulbrokas kultūras namā 
viesi apmeklēja akardeonistu 
koncertu „Pavasara krāsainais 
pieskāriens”. 

Viesi bija patīkami pārsteigti 
par kultūras darba organizāciju 
Stopiņu novadā, par to, cik nozī
mīga loma novada dzīvē un attīs
tībā tiek pievērsta kultūras dzīvei 
un sociālajām jomām, kultūras un 
mākslas pieejamībai un kvalitātei. 

Vizītes noslēgumā tika pa
nākta vienošanās par kopīgu 
starptautisko projektu izstrādi un 
īstenošanu jau 2014. gadā. 

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolotājas Neilas Kraves karikatūra „Latvieši uz Sočiem ved līdzi savu ledu...”

Ar nepacietību gaidījām 30. 
aprīli, kad jau no paša rīta, atve
rot “Latvijas Avīzes” mājaslapu, 
izlasījām virsrakstu “Zināmi ka
rikatūru konkursa «Ar smaidu 
2014. gadu gaidot» uzvarētāji”. 
Bija tāds prieks, kad lasot pama
nījām arī Ulbrokas vidusskolas 
vārdu: “Kategorijā “Latvija un 
olimpiskās spēles Sočos” par uz
varētāju tika atzīts Ulbrokas vi
dusskolas skolotājas Neilas Kra
ves darbs. Viņa saņems balvu no 

Latvijas Olimpiskās komitejas –  
ziemas olimpieša sporta kreklu 
ar autogrāfu, bet skolēniem no
tiks īpaša sporta stunda kopā ar 
kādu no Soču olimpisko spēļu 
dalībniekiem.” Atzinīgus vār
dus zīmētājiem bija veltījis arī 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis: 
“Paldies tiem skolēniem un indi
viduālajiem zīmētājiem, kuri bija 
izvēlējušies zīmēt karikatūras par 
Soču tēmu – tās bija asprātīgas 

un trāpīja mērķī. Par to liecina 
arī uzvarētājkarikatūra, kuru bija 
uzzīmējusi Ulbrokas skolas sko
lotāja Neila Krave, attēlojot, kā 
latvieši uz Sočiem ved savu ledu.”  

Šoreiz žūrijai acīs bija iekritis 
skolotājas darbs, bet, jānovērtē arī 
skolēnu zīmētās karikatūras – tās 
bija gana asprātīgas, interesanti iz
pildītas, ar lielu humora un ironijas 
devu. Manuprāt, pats jaukākais ir 
tas, ka skolēni, zīmējot karikatūras, 
atskārta – ne vienmēr, lai izteiktu 

neapmierinātību ar kādu norisi 
dzīvē, ne vienmēr, lai apzinātu ne
jēdzības, kas notiek mums apkārt, 
ne vienmēr brīdī, kad vēlēšanās ir 
izgāzt dusmas, tas ir jādara ar ska
ļiem vārdiem, dūrēm, bet to var 
vienkārši uzzīmēt. Mazliet izdo
mas, radošuma un humora izjū
tas – un dzīve kļūst krāsaināka un 
gaišāka.

Iveta Siliņa,
Ulbrokas vidusskolas 

vizuālās mākslas skolotāja

Sākusies Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2012.-2030. gadam publiskā apspriešana

Viesi no Francijas
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Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009. gada 25. februāra saisto
šajos noteikumos Nr. 04/09 “Par 
pašvaldības nodevām Stopiņu 
novada teritorijā” šādus grozīju
mus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 23. 
punktu šādā redakcijā:
“Pašvaldības simbolikas izman
tošana notiek atbilstoši Stopiņu 
novada domes 2013. gada 13. 
februāra saistošo noteikumu Nr. 
7/13 “Par Stopiņu novada sim
boliku” nosacījumiem un sais
tošajos noteikumos noteiktajos 
gadījumos tikai ar pašvaldības 
izsniegtu atļauju.”
2. Svītrot saistošajos noteikumos 
pielikumu Nr. 3 “Atļauja pašval
dības simbolikas izmantošanai”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. 

Stopiņu novada dome apstipri
nājusi saistošos noteikumus “Par 
Stopiņu novada simboliku”, kas 
nosaka Stopiņu novada simboli
ku un kārtību, kādā izgatavoja
ma un saskaņojama simbolikas 
lietošana. Noteikumi paredz no
sacījumu, ka par Stopiņu novada 
simbolikas izmantošanu komerc
darbībā (reklāmā, preču zīmēs,  
suvenīru ražošanā) ir maksāja
ma pašvaldības nodeva atbilstoši 
Stopiņu novada domes saistošo 
noteikumu “Par pašvaldības no
devām Stopiņu novada teritorijā” 
nosacījumiem.

Ņemot vērā minēto, nepie
ciešams grozīt Stopiņu novada 
domes 2009. gada 25. februāra 
saistošos noteikumus Nr. 04/09 
“Par pašvaldības nodevām Sto
piņu novada teritorijā”, ietverot 
tajos atsauci uz saistošajiem no
teikumiem “Par Stopiņu novada 
simboliku”.

Domes pilnvarojums izstrā
dāt saistošos noteikumus izriet 
no likuma “Par pašvaldībām” 14. 
panta pirmās daļas 3. punkta, kas 
noteic, ka, pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības ieviest vietējās 
nodevas un noteikt to apmērus, 
lemt par nodokļu likmēm un at
brīvošanu no nodokļu maksāša
nas, un 14. panta trešās daļas, kas 
noteic, ka savu funkciju izpildes 
nodrošināšanai likumā noteikta
jos gadījumos pašvaldības izdod 
saistošus noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumu sagatavošanas mērķis 
ir aktualizēt un precizēt Stopiņu 
novada domes 2009. gada 25. 
februāra saistošos noteikumus 
Nr. 04/09 “Par pašvaldības no
devām Stopiņu novada teritorijā”, 
ietverot tajos nosacījumu, ka paš
valdības simbolikas izmantošana 

notiek atbilstoši Stopiņu novada 
domes 2013. gada 13. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 7/12 “Par 
Stopiņu novada simboliku” nosa
cījumiem.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 
Pašvaldības budžetu grozījumi 
būtiski neietekmēs, jo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav ne
pieciešams veidot jaunas pašval
dības institūcijas un darbavietas.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Saistošo noteikumu grozījumi 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā neskars.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu grozījumu 

pieņemšana nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumu projekts un 
tam pievienotais paskaidrojuma 
raksts pēc izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē tiks 
publicēts pašvaldības mājaslapā 
internetā www.stopini.lv.

Pēc saistošo noteikumu projek
ta un tam pievienotā paskaidroju
ma raksta publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.stopini.lv  
un saņemto sabiedrības pārstāvju 
izteikto priekšlikumu vai iebildu
mu apkopošanas, izvērtējot lietde
rības apsvērumus, tie tiks iekļauti 
saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids 
– informācijas publicēšana paš
valdības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtē
šana.

Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 27. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 16/12 “Stopiņu 
novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energoefek
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā
jās” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
2.2.1. punktu šādā redakcijā:
“Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
atrodas Stopiņu novada pašval
dības administratīvajā teritorijā, 
un dzīvojamās mājas pārvaldī
šanas tiesības ir nodotas dzīvok
ļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai at
bilstoši 1995. gada 21. jūnija li

kuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 
nosacījumiem, vai dzīvojamo 
māju apsaimnieko līdzšinējais 
apsaimniekotājs, kurš darbo
jas, pamatojoties uz likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 50. panta sep
tīto daļu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spē
kā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas Stopiņu novada domes 
informatīvajā izdevumā “Tēvze
mīte”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. 
Likuma “Par palīdzību dzīvok

ļa jautājumu risināšanā” 27.2 
panta otrās daļas 4. punkts no
teic, ka “Pašvaldība var sniegt 
palīdzību dzīvojamās mājas 
īpašniekam (īpašniekiem) vai 
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
finansējumu šādiem mērķiem: 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā“; 
panta piektā daļa paredz: “Kār
tību, kādā tiek sniegta šā panta 
otrajā daļā minētā palīdzība, un 
palīdzības apmēru nosaka paš
valdība savos saistošajos notei
kumos.“

2. Īss projekta satura izklāsts.
 Grozījumu sagatavošanas mērķis 
ir atvieglot daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanu – papildinot 
saistošos noteikumus ar nosacī
jumu, ka uz līdzfinansējumu var 
pieteikties arī tad, ja dzīvojamo 
māju apsaimnieko līdzšinējais 
apsaimniekotājs, kurš darbo
jas, pamatojoties uz likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 50. panta sep
tīto daļu.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 
Pašvaldības budžetu grozījumi 
būtiski neietekmēs, jo notei
kumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas un dar
bavietas.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Saistošo noteikumu grozījumi 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā neskars.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu grozījumu 
pieņemšana nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. 
Sabiedrības līdzdalības veids – 
informācijas publicēšana paš
valdības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtē
šana.

2013. gada 13. februārī (protokols Nr. 95, p. 5.2)

Saistošie noteikumi Nr. 8/13
Grozījumi 2009. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 04/09 

“Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu 

2013. gada 24. aprīlī (protokols Nr. 101, p. 8.1)

Saistošie noteikumi Nr. 9/13
Grozījumi 2012. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16/12 

“Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
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Trīs Stopiņu novada jaunie 
džudo sportisti iegūst meda-
ļas 4. starptautiskajā turnīrā 
„Saldais džudo”

2013. gada 27. un 28. aprīlī, 
Saldū norisinājās 4. starptautis
kais džudo turnīrs „Saldais džu
do”, kurā piedalījās četri Stopiņu 
novada jaunie džudo sportisti, 
un trīs no viņiem ieguva godal
gotās vietas.

Diāna Ivanova  – 3. vieta 
svara kategorijā līdz 40 kilogra
miem (2000.2001. gadā dzi
mušo – U14 – vecumgrupa). 
Ričards Aizpurietis  – 3. vieta 
svara kategorijā līdz 46 kilogra

miem,  (2002.2003. gadā dzi
mušo – U12 – vecumgrupa). 
Oļegs Maistruks – 2. vieta svara 
kategorijā līdz 42 kilogramiem, 
(2002. 2003. gadā dzimušo – 
U12 – vecumgrupa). 

Sacensībās piedalījās sportis
ti no visiem Latvijas džudo klu
biem un Igaunijas, Baltkrievijas 
un Krievijas Federācijas.

Apsveicam mūsu novada 
sportistus ar augstajiem rezultā
tiem un izsakām pateicību tre
nerim!

A. Veipa, 
Stopiņu novada dome, 

Ulbrokas sporta 
kompleksa direktore 

Stopiņu novada vīriešu vo-
lejbola komandas kapteinis 
Valdis Aunītis informēja, ka 
2013. gada 13. aprīlī apvie-
notā Stopiņu novada vīriešu 
komanda “Stopiņi/Rona” iz-
cīnīja 10. jubilejas Mārupes 
kausu volejbolā, kuru svinīgi 
pasniedza Mārupes novada 
izpilddirektors Ivars Punculis.

Stopiņu volejbolisti kausu izcīnī
ja astoņu komandu konkurencē, 
finālā sīvā cīņā ar 2:1 uzvarot 
Mārupes 1. komandu. Šī uzvara 
bija īpaši nozīmīga, jo Mārupes 
1. komandas sastāvā spēlēja pie
ci Nacionālās līgas spēlētāji, kuri 
šogad Mārupes novada koman
das sastāvā cīnās par uzvaru Na
cionālās līgas finālā.

“Stopiņu/Ronas” 
komandas sastāvs:
1. Kaspars Andersons,
2. Elāns Katkovskis,
3. Oskars Karpovs,
4. Dainis Bullis,
5.Jānis Kikusts,
6.Valdis Aunītis,
7.Mārtiņš Šimkuss,
8.Imants Rikšs,
10.Vjačeslavs Grimailovs.

Apsveicam mūsu komandu 
un spēlētājus ar gūto uzvaru! Iz
sakām pateicību komandas kap
teinim, trenerim un spēlētājam 
Valdim Aunītim! Paldies uzņē
mumam “Rona” par sniegto at
balstu komandas startiem.

Stopiņu novada pašvaldība, 
Ulbrokas sporta 

kompleksa vadība

Pavasarīgs lietus pieskāriens, 
viltīgs saules glāsts vai traku-
līgs vējš – un sirds jau neprā-
tīgu domu skarta. Tās ir dabā 
jaušamas lietas, bet tikpat 
dzirkstošas, pulsējošas un 
cilvēciski mīļas ir Aleksandra 
Čaka leģendas par mīlestī-
bu, attiecībām un kulināriem 
meistardarbiem dzīves laikā.

Literatūrzinātnieces un A. Čaka 
memoriālā dzīvokļa vadītājas 
Antras Mednes stāstījums klausī
tājiem atklāj piecas leģendas par 
A. Čaka liktenīgajām sievietēm 
un to patieso dabu. Visbiežāk 
dzeja ir šo jūtu lieciniece, un labi 
vien ir, ka Čaka vēlme kļūt par 
ārstu tā arī nepiepildījās. Dzejai 
piemīt krāsa, skaidrība un ritms, 
ko dziedātājs Niks Matvejevs iz
justi, spilgti un patiesi atklāj savā 
priekšnesumā un muzikālajā 
sniegumā. Tieši viņam kā Čaka 
dzejas pazinējam un cienītājam 
nav sveša arī dzejnieka nerātnā 
daba un dzirkstošais humors.

Kā vēsta ne tik sen izdotās 
grāmatas “Čaks virtuvē” saturs, 
dzejnieks dzīvē bijis labs pavārs 
un saviesīgu pasākumu cienītājs. 
Vainīga jau laikam mīlestība un 
rosinošā, radošā kultūrvide. Arī 

par šo A. Čaka rakstura šķautni 
vakara gaitā esam pārliecināti, jo, 
izmantojot Čaka virtuves noslēpu
mus un pavārmākslu, pārsteigums 
ir neviltots un patiess, lai gan at
minējums par receptē izmantotām 
sastāvdaļām tik viegli nav atmi
nams. Neticēsiet, bet noskaidrot 
seno A. Čaka cepumu recepti pa
tiešām ir svarīgi lielai daļai vakara 
dalībnieku. Liela daļa leģendu par 
A. Čaka kolorīto personību dzī
vo vēl šodien un atbilst īstenībai. 
Nemitīgi atklājot gan zināmo, gan 
nezināmo, gan patieso un mītis
ko. Paldies muzeja darbiniekiem, 
pētniekiem un māksliniekiem, kas 
strādā pie kultūrvēsturiskā man
tojuma saglabāšanas un jaunu at
klāsmju paušanas.

Literārā mantojuma sardzē 
esam mēs paši un mūsu attiek
sme pret kultūrnozīmes pro
cesiem. Lasītprieks un prasme 
aizsākas ģimenē, un dzīves laikā 
kļūst vai nekļūst par tradīciju. 
Tieši tāpēc arī šogad Ulbrokas 
bibliotēka Bibliotēku nedēļā li
terārā “Mantojuma sardzē” lasī
tājiem pasniedz balvas vairākas 
nominācijās un priecājas par sa
darbību ikdienā.

Balvu par ģimenes lasīšanas 
tradīciju veidošanu un mazdēla 
iesaisti bibliotēkas krājuma izzi
nāšanā pasniedz Sarmītei Binov
skai un Kristianam Braunam, par 
interesi jauniešu literatūras izvēlē 
un lasītpriekā – Anetei Irbei, par 
sadarbību, sabiedrības informē
šanu un piesaistīšanu kultūr
vides iespējām – Vitai Bangai 
un Renātei Priedei, par atbalstu 
un izdomu mūsdienu kulinārā 
mantojuma piedāvājumā biblio
tēkas organizētajos pasākumos –  
Mārai Zebauerei, par interesi 
dažādu žanru literatūrā un izla
sīto grāmatu klāstu, par pozitīvo 
attieksmi un aicinājumu lasīt –  
Andrejam Auziņam. Paldies, 
ka grāmatu lasīšanas nodarbe ir 
ceļš, kas ļauj sajust nemieru, dzī
vesprieku un mīlēt mākslu!

Šajā tikšanās reizē visi 
kopā  esam ieklausījušies mums 
piedāvātajā literārā mantojuma 
klāstā, lai raisītu pārdomas par 
laikiem, cilvēkiem un sakarībām. 
Nemainīgi, skaisti un patiesi  vi
siem kopā skan: “Miglā asaro logs. 
Ko tur liegties, nav vērts:/Tikai tevi 
es mīlējis esmu./Kādā dīvainā sulā 
savas lūpas tu mērc,/Ka tās kvēl ar 
tik sarkanu dvesmu?” (A. Čaks.)

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas kolektīvs

Šā gada pavasarī Ulbrokas 
bibliotēka saņēma dāvinā-
jumu no Stopiņu novada ie-
dzīvotāja Kārļa Vjakses. Nu 
bibliotēkas kopkatalogam 
pievienotas 69 jaunas grāma-
tas, kas patiks lasītājiem, kuri 
vakaros vēlas atpūsties pēc 
grūtas darba dienas. 

Starp tām mums jau zināmā 
norvēģu autore Jū Nesbē, nī
derlandietis Roberts van Guliks, 

vairākas grāmatas krieviski la
sošajiem bibliotēkas apmeklē
tājiem. Arī latviski lasošajiem 
piedāvājumā ir krievu autoru 
grāmatas – Annas un Sergeja 
Ļitvinovu, kā arī Daņila Korecka 
grāmatas. 

Mums jau pazīstami ir Džo
na Grišama, Maikla Konelija un 
Džeimsa Patersona izdevumi, bet 
nu varam iepazīties ar angļu ak
tiera Hjū Lorija, kurš pazīstams 
pēc seriāla “Doktors Hauss”, ga

radarbu “Ieroču tirgonis”. Šajā 
grāmatu klāstā ir gan detektīvi, 
gan kriminālromāni, gan dzīves
stāsti ar romantikas elementiem. 
Pārsvarā šajā dāvinājumā ir apgā
da “Kontinents” grāmatas, taču 
sastopami arī daži citu apgādu 
izdevumi. 

Sakām paldies dāvinātājam 
par grāmatām, kas noteikti prie
cēs mūsu lasītājus!

Ieva Mūrniece, 
sistēmbibliotekāre

„...Šodien tas vējš auļo kā 
traks...! ” (A. Čaks)

Sports•

Medaļas jaunajiem 
džudistiem

„Stopiņu/Ronas” volejbolisti 
izcīna Mārupes kausu 

Grāmatu dāvinājums Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkai
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Māra Ķimeniece sevi raksturo 
Lūcijas Strodas vārdiem: 
„Neesmu taisna un gluda
Kā Pleskavas šoseja,
bet vairāk līdzinos kaktusam
vai ezim:
nelieciet pie manis roku,
ja manis nemīlat.
Ko es mīlu, 
to gribu turēt cieši
un tik patiesi
kā slīcējs glābšanas riņķi.
Mīlu es daudz ko:
Tēvzemi,
daudzus cilvēkus,
Visuma noslēpumus un
Zemes brīnumus,
Mieru ap sevi un sevī,
Un vēl,
Un vēl.
Kaut arī – 
ne jau viss, ko mīlu,
ir man rokā.
Mana roka ir pārāk maza,
sirds pārāk kārīga,
mūžs – pārāk īss.
Tāds ir mans pašportrets.”

Dodot iespēju Stopiņu pa-
matskolas 1. klases audzēk-
ņiem parādīt mācību gada lai-
kā apgūtās bibliotēkzinības, 
bibliotēkā notika atraktīva 
bibliotēkas spēle. 

Tika veidotas komandas, vēlēti 
kapteiņi, meklētas marķētas grā
matas. Tajās slēpās nākošais, vis
grūtākais spēles uzdevums – no 
atsevišķiem burtiem salikt lat
viešu autora grāmatas nosauku
mu. Ar šo ļoti grūto uzdevumu 
bērni, kuru lielākai daļai krievu 
valoda ir dzimtā valoda, gan va
ronīgi cīnījās paši, gan izmantoja 
audzinātājas palīdzību. Oranžā 

komanda savas grāmatas nosau
kumu “Putnu dienas” salika tik 
pārsteidzoši ātri, kamēr citi vēl 
tikai gatavojās to darīt. Uzdevu
mu veica visas komandas. 

Uzzinot grāmatas nosauku
mu, bērniem tā bija arī jāatrod 
Bērnu stūrīša grāmatu plauktos, 
izmantojot iegūtās zināšanas par 
informāciju uz grāmatas mugu
riņas un prasmi pareizi izņemt 
grāmatu no plaukta. Kad noslēp
tās grāmatas nonāca bērnu rokās, 
viņiem atkal vajadzēja izmantot 
apgūtās zināšanas, izzinot, kā 
sauc grāmatas autoru, un izpē
tīt, par ko stāsta grāmata. Bija 
redzams, ka viņus aizrauj iespēja 

apskatīt daudzās bibliotēkas grā
matas.

Pasākuma noslēgumā ikviens 
mazais dalībnieks saņēma vi
ņam personiski veltītu pateicības 
rakstu par aktīvu piedalīšanos 
bibliotēkas organizētajos pasā
kumos un sekmīgu gudrās pūces 
Šarlotes eksāmena nokārtošanu. 
Liels paldies enerģiskajai klases 
audzinātājai I. Ņeustrujevai par 
aktīvu iesaistīšanos, bērnu rosi
nāšanu un atraisīšanu. Paldies arī 
Viktorijai Skredai par palīdzību 
telpas sakopšanā pēc pasākuma. 

Gudrā pūce Šarlote, mācot 
bērnus, vēlas, lai viņi bibliotēkā 
nejustos kā svešinieki, bet būtu 

droši, pārliecināti un zinoši bib
liotēkas lietotāji.

Aija Sausiņa, 
Sauriešu bibliotēkas 

bibliotekāre

Noslēdzot bibliotēkas 2012/ 
2013. gada sezonu, tajā cie-
mojās lieli bibliotēkas drau-
gi – bērnudārza grupiņas 
“Zīluks” bērni. Kopīgi atkār-
tojām apgūtās zināšanas par 
bibliotēkas darbību un bib-
liotēkas lietošanu. Malači! 

Mazie gudrinieki atcerējās, ka 
bibliotēkā grāmatas tikai aizņe
mas uz laiku, pēc tam tās nes at
pakaļ, lai tās varētu lasīt arī citi 
cilvēki. Arī par lasīšanas kultūru 
bērni visu mācīto bija iegaumē
juši. Tā kā bērni nevarēja vieso
ties bibliotēkā Eprasmju nedē
ļas laikā, tad šoreiz runājām par 
to, ko vēl var darīt bibliotēkā. 
Mūsdienās dators ir pazīstams 
arī pavisam maziem bērniem. 
“Zīļuki ” uzzināja, ka bibliotēkā 
ir pieejamas bez maksas ne tikai 
grāmatas, žurnāli un avīzes, bet 
arī dažādas datubāzes, interneta 
adreses – tādas vietiņas interne
tā, kur salikts ļoti daudz visādas 
informācijas, ziņu, gudrību. 

Kopīgi pētījām, ko mums 
piedāvā www.filmas.lv . Bērni 
noskatījās divas mūsu latviešu 
autoru multiplikācijas jeb ani
mācijas filmiņas par zvēriem. 
Tika gan atstāstīts filmiņu saturs, 
gan diskutēts par tajā redzēto. 
Bērni labprāt dalījās domās par 
draudzību, palīdzību, atriebību. 
Pēc otrās filmiņas noskatīšanās, 
kurā redzams, kā zvēri meklē no
klīdušā ūpīšamazulīša vecākus, 
negaidot izvērtās ļoti interesanta 
saruna par to, kā būtu jārīkojas 
pašiem bērniem, ja viņi publiskā 
vietā pazustu vecākiem. Atkār
tojām lietas, par kurām runāt 
nekad nav par daudz – kas bēr
niem ir jādara un ko viņi nekādā 
gadījumā nedrīkst darīt, lai ne
apdraudētu savu drošību. Mazās 
filmiņas izrādījās ļoti rosinošas 
un pamācošas.

Noslēgumā visa grupiņa sa
ņēma kopīgu pateicības rakstu 
par aktīvu dalību bibliotēkas rī
kotajos pasākumos visā mācību 
gadā. Paldies “Zīļukiem” par ie
lūgumu uz viņu izlaidumu maija 
beigās! 

Aija Sausiņa,
Sauriešu bibliotēkas 

bibliotekāre

Goda Pilsone Māra Ķimeniece

Pieteikuma anketā, izvirzot 
Māru Ķimenieci Stopiņu novada 
Goda Pilsoņa atzinībai, novada 
iedzīvotāji viņu raksturo Antuā

na de SentEkziperī vārdiem: 
„Īsti mēs redzam tikai ar sirdi, 
būtiskais nav acīm saredzams,” 
un saka paldies Mārai par viņas 

spēju saredzēt, sajust, nepaiet 
vienaldzīgi garām, bet palīdzēt.

I. Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gudrās pūces Šarlotes eksāmens Sauriešu bibliotēkā

Sauriešu bibliotēkā 
“Zīļuki” noslēdz 
bibliotēkas mācību 
gadu 
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2013. gada 13. februārī (protokols Nr. 95, p. 5.1., 
ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 2013. gada 27. marta lēmumu, prot. Nr. 98)

Saistošie noteikumi Nr. 7/13
Par Stopiņu novada simboliku

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 7. punktu, 43. panta 3. daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu 

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turp
māk – noteikumi) nosaka Stopi
ņu novada simboliku un  kārtību, 
kādā tā izgatavojama, lietojama 
un saskaņojama. 
1.2. Stopiņu novada simbols, 
kura izgatavošanas un lietošanas 
kārtību regulē šie  noteikumi,  ir 
Stopiņu novada ģerbonis,  Sto
piņu novada karogs un Stopiņu 
novada logo (turpmāk visi kopā 
saukti – Stopiņu novada simboli
ka). Stopiņu novada dome skaid
ro un popularizē Stopiņu novada 
simboliku un tās elementu lieto
šanas kārtību. 
1.3. Stopiņu novada simboliku, 
tās attēlus vai elementus drīkst iz
mantot komercsabiedrības, bied
rības, nodibinājumi un  privāt
personas atribūtikas,  suvenīru,  
rūpniecības,  pārtikas,  sadzīves 
u.tml. priekšmetu  noformēša
nā  un  ražošanā,  preču  zīmēs, 
nosaukumos vai  noformējumos 
(nozīmes, vimpeļi  un  cita  atri
būtika, kā arī  dažādi  suvenīri  un 
sadzīves  priekšmeti) un citos ga
dījumos tikai ar Stopiņu novada 
domes  atļauju. Stopiņu novada 
simboliku kā ilustratīvu vai izzi
ņas materiālu bez Stopiņu nova
da domes atļaujas drīkst izman
tot enciklopēdijās un mācību 
līdzekļos, kā arī citos zinātniska 
un izglītības rakstura izdevumos.
1.4. Priekšmetiem, uz kuriem at
veido Stopiņu novada simboliku, 
jāatbilst labiem tikumiem, ētikas 
un morāles normām, un to ražo
šanā jāievēro normatīvie tiesību 
akti. 
1.5. Par Stopiņu novada simboli
kas izmantošanu komercdarbībā 
(reklāmā, preču zīmēs,  suvenīru 
ražošanā) ir maksājama pašval
dības nodeva atbilstoši Stopiņu 
novada domes saistošo noteiku
mu “Par pašvaldības nodevām 
Stopiņu novada teritorijā” nosa
cījumiem.
1.6. Atļauju (pielikums Nr. 1) 
izgatavot un izmantot Stopiņu 
novada simboliku vai tās ele
mentus komerciālos nolūkos iz
sniedz pēc pašvaldības nodevas 
samaksas. Stopiņu novada dome 
ir tiesīga samazināt vienreizējās 
nodevas apmēru un atbrīvot  no    
vienreizējās nodevas šādos gadī
jumos:
1.6.1. Pensionāriem, invalīdiem, 

politiski represētiem, trūcīgiem 
un maznodrošinātiem iedzīvotā
jiem nodevas likme tiek samazi
nāta par 75%, uzrādot attiecīgus 
dokumentus. 
1.6.2. Nodeva nav jāmaksā, ja 
Stopiņu novada simboliku atvei
do ierobežotā apjomā, bezpeļņas 
nolūkā, t.i., personiskām vajadzī
bām, mācību nolūkos.
1.7. Stopiņu novada simbolikas 
vai tās elementu izgatavošanas 
un lietošanas atļaujas saņemša
nai fiziskām un juridiskām per
sonām pašvaldībā jāiesniedz ie
sniegums;  personu apliecinoša 
dokumenta kopija (fiziskām per
sonām); reģistrācijas apliecības 
kopija (juridiskām personām); 
izstrādājuma skice vai etalona 
paraugs; izmantošanas mērķis 
un formas apraksts, izstrādāju
mu skaits.
1.8. Iesniegumus par atļaujas 
izsniegšanu Stopiņu novada 
simbolikas vai tās elementu iz
gatavošanai vai lietošanai iz
skata Stopiņu novada dome. 
Stopiņu novada dome pieņem lē
mumu izsniegt vai atteikt izsniegt  
atļauju. 
1.9. Juridiskām un fiziskām per
sonām, pieņemot realizēšanai 
jebkura veida izstrādājumus  ar 
Stopiņu novada simboliku, tās 
attēlu vai elementiem, jāpie
prasa no ražotāja   pašvaldības 
izsniegtās simbolikas izman
tošanas atļaujas  kopija, kurai 
tirdzniecības uzņēmumā jāatro
das šo izstrādājumu realizēšanas 
periodā. 
1.10. Pēc Stopiņu novada domes 
deputāta, pašvaldības policijas 
darbinieka vai domes adminis
trācijas darbinieka pieprasīju
ma ražotājam vai tirgotājam ir 
pienākums uzrādīt pašvaldības 
atļauju (vai tās kopiju) simbo
likas lietošanai un pēc iepriekš 
minēto  amatpersonu lūguma –  
arī ražojamo vai pārdodamo 
produkciju, kura satur Stopiņu 
novada simboliku vai tās ele
mentus. 
1.11. Saskaņā ar Stopiņu novada 
domes lēmumu var tikt atļauts 
lietot Stopiņu novada simboliku 
vai tās elementus arī citos gadī
jumos, kas nav paredzēti šajos 
noteikumos. 
1.12. Stopiņu novada domes iz
dotos administratīvos aktus un 

faktisko rīcību var  pārsūdzēt Ad
ministratīvajā rajona tiesā.  
 
2. Ģerboņa apraksts 
2.1. Stopiņu novada ģerbonis: 
zilā laukā trīs zelta astoņstaru 
zvaigznes pāļa virzienā; zelta šau
rapmale. (Pielikums Nr. 2.) 
2.2. Ģerboņa krāsas ir: zilā – Pan-
tone 286C, zelta – Pantone 873C, 
melnā – Pantone Black.
2.3. Ģerboņa melnbaltajā versijā 
ir tikai kontūrzīmējums. (Pieli
kums Nr. 3.) 
2.4. Ģerboņa izmērs: augstums 
531 mm, platums 441mm.

3. Ģerboņa attēla lietošana 
3.1. Stopiņu novada domei ir 
ģerboņa lietošanas ekskluzīvās 
tiesības uz veidlapām, zīmogā, 
pašvaldības  policijas zīmotnēs  
(atšķirības zīmēs pie  formas  tēr
pa un žetonos), deputāta  krūšu 
nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, 
iespieddarbos, uz izdevumu vā
kiem un titullapām, Stopiņu no
vada domes  atzinības  un  goda  
rakstos,  diplomos  un  citos  ofi
ciālajos dokumentos, reprezen
tācijas materiālos, informatīvajā  
izdevumā “Tēvzemīte”,  iestāžu  
un  struktūrvienību dokumen
tos,  kā  arī  izvietot  pie  šo  ies
tāžu  ēkām,  dienesta  telpām  un  
uz  šīm  iestādēm piederošajiem 
transporta līdzekļiem. 
3.2. Lietojot ģerboni, neatkarīgi 
no izmēriem, tam precīzi pro
porcionāli jāatbilst apstiprināta
jam ģerboņa etalonparaugam.
3.3. Stopiņu novada dome iz
skata fizisko un juridisko per
sonu iesniegumus par atļauju 
piešķiršanu lietot Stopiņu no
vada ģerboņa attēlu dažādu  
svinīgu pasākumu, sarīkojumu,  
ielu gājienu noformēšanai, ēku 
fasāžu, iekštelpu noformēšanai 
sabiedrisko pasākumu norises 
vietās, kā arī jebkurā citā gadī
jumā. 

4. Karoga apraksts 
4.1. Stopiņu novada karogs: uz 
zila fona trīs zelta astoņstaru 
zvaigznes pāļa virzienā. (Pieli
kums Nr.4.) 
4.2. Karogs ir divpusējs. 
4.3. Karoga izmēri:
4.3.1. Karogs (masta): augstums 
1m, platums 2m. Zvaigznes at
rodas karoga centrā. Zvaigžņu 

izmērus un izvietojumu skatīt 
pielikumā Nr. 5.
4.3.2. Karogs (galda): augstums 
700mm, platums 1350mm. 
Zvaigznes atrodas karoga centrā. 
Zvaigžņu izmērus un izvietoju
mu skatīt pielikumā Nr. 6.
4.4. Karoga krāsas: zilā – Pantone 
286C, zelta – Pantone 873C.

5. Karoga lietošana 
5.1. Stopiņu novada karogu at
ļauts pacelt valsts svētkos kopā 
ar Latvijas Republikas valsts ka
rogu, kā arī novada, tautas vai 
ģimenes svētkos. 
5.2. Paceļot un lietojot Stopiņu 
novada karogu, jāievēro tādi paši 
noteikumi kā noteikumi, lietojot 
valsts karogu. 
5.3. Stopiņu novada karogs pace
ļams pie Stopiņu novada domes 
ēkas Ulbrokā, Institūta ielā 1a. 
Pie pārējām ēkām, kurās atrodas 
pašvaldības iestādes, karogs pa
ceļams saskaņā  ar domes priekš
sēdētāja rīkojumu. 
5.4. Svinīgos publiskos pasā
kumos Stopiņu novada karo
gu atļauts izmantot tikai Sto
piņu novada pašvaldībai, tās 
struktūrvienībām, iestādēm un 
aģentūrām. Citām, šajā punktā 
neminētām fiziskām vai juri
diskām personām publiskos 
pasākumos Stopiņu novada ka
rogu atļauts izmantot tikai pēc 
Stopiņu novada domes atļaujas 
saņemšanas.
5.5. Aizliegts izgatavot un lietot 
Stopiņu novada karogu bez Sto
piņu novada domes atļaujas un 
pašvaldības nodevas samaksas. 
5.6. Privātpersonām Stopiņu no
vada karogu atļauts izmantot pēc 
brīvas gribas arī tautas, darba vai 
ģimenes svētkos,  atceres  dienās,  
kā  arī  citos  nozīmīgos  gadīju
mos,  garantējot pienācīgu cieņu 
pret novada karogu. 
5.7. Novada karoga attēlu at
ļauts izmantot dekoratīvos no
lūkos kā novada simbolu tādā 
veidā un tādos apstākļos, kas 
nepieļauj necieņas izrādīšanu 
pret to, un tikai ar pašvaldības 
atļauju. 
5.8. Galda karodziņu fiziskas 
un juridiskas personas var lietot 
oficiālās pieņemšanās,  ģimenes 
svētkos, kā arī citos gadījumos 
ikdienā, garantējot pienācīgu cie
ņu pret galda karodziņu. 

5.9. Novada karogam un tā at
tēlam, neatkarīgi no izmēriem, 
precīzi proporcionāli jāatbilst 
apstiprinātajam etalonparaugam. 
Aizliegts lietot bojātus novada 
karogus, kā arī izmantot Stopiņu 
novada karoga krāsu salikumu ar 
citu atribūtiku. 
5.10. Stopiņu novada domei 
ir ekskluzīvas tiesības novada 
karogu un galda karodziņu  iz
mantot kā apbalvojumu vai su
venīru.  
 
6. Logo apraksts
6.1. Stopiņu novada logo attēlota 
administratīvās teritorijas kon
tūra, kurai apvilkts bruņurupu
ča siluets. Bruņurupuča silueta 
centrā pie augšējās malas attēlots 
Stopiņu novada ģerbonis, zem 
ģerboņa uzraksts “STOPIŅU 
NOVADS” (1. variants). Logo var 
lietot arī: bruņurupuča siluets ar 
uzrakstu “STOPIŅU NOVADS”, 
neiekļaujot Stopiņu novada ģer
boni (2. variants). (Pielikums Nr. 
7.) 
6.2. Logo izmērs: augstums 
38mm, platums 60mm. Ģerboņa 
izmērs: proporcionāli apstipri
nātajam paraugam. (Pielikums 
Nr.7.) 
6.3. Logo krāsas: melnā – Panto-
ne Balck, pelēkā – Pantone 428C, 
zilā – Pantone 286C. Ģerboņa 
krāsas: saskaņā ar noteikumu  
2. punktu.
 
7. Logo lietošana
7.1. Stopiņu novada domei ir 
ekskluzīvās tiesības lietot logo 
iespieddarbos, uz izdevumu vā
kiem un titullapām, reprezen
tācijas materiālos, apkārtrakstā 
“Tēvzemīte” un citos gadījumos.
7.2. Lietojot logo, neatkarīgi no 
izmēriem, tam precīzi proporcio
nāli jāatbilst apstiprinātajam logo 
paraugam. 
7.3.  Stopiņu novada dome izska
ta fizisko un juridisko personu 
iesniegumus par atļauju piešķir
šanu lietot Stopiņu novada logo 
attēlu dažādu svinīgu pasākumu, 
sarīkojumu, ielu gājienu nofor
mēšanai, ēku fasāžu, iekštelpu 
noformēšanai publisko pasāku
mu norises vietās, kā arī jebkurā 
citā gadījumā.

Turpinājums 9. lpp.
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8. Kontrole un atbildība 
8.1. Par šo noteikumu pārkāpša
nu, necieņas izrādīšanu vai Stopi
ņu novada simbolikas zaimošanu, 
un Stopiņu novada simbolikas vai  
tās elementu  lietošanu vai atvei
došanu uz  dažādiem  izstrādāju
miem (veidlapās, zīmogos, logo,  
preču zīmēs, masu informācijas 
līdzekļos, reklāmās u.tml.) bez 
pašvaldības atļaujas, kā arī par 
tirdzniecību ar šādiem izstrādāju
miem vainīgās personas saucamas 
pie atbildības normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. Administratīvos 
naudas sodus nosaka atbilstoši 
Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksam un saistošajiem 
noteikumiem “Stopiņu novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
8.2. Administratīvā naudas soda 
uzlikšanas pamats ir sastādīts ad
ministratīvais protokols par Sto
piņu novada simbolikas izman
tošanu bez atļaujas vai nodevas 

samaksas, noteiktā standarta vai 
kvalitātes prasību neievērošanu. 
8.3. Pašvaldība ir tiesīga atteikt 
izsniegt simbolikas vai tās ele
mentu izmantošanas atļauju per
sonai, kura pēdējā gada laikā ir 
saukta pie administratīvās atbil
dības par šo noteikumu neievē
rošanu. 
8.4. Administratīvā soda uzlik
šana neatbrīvo pārkāpēju no no
teikumu pildīšanas un nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas. 

9. Noslēguma jautājumi
Stopiņu novada simboliku satu
rošus priekšmetus, kuri izgata
voti līdz šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, bez saska
ņošanas ar pašvaldību aizliegts 
realizēt pēc 2013. gada 1. sep
tembra.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības  
pamatojums.
Likuma ,,Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 7. punkts no
teic, ka dome var noteikt pilsētas, 
novada vai pagasta simboliku, 
saskaņojot to ar Latvijas valsts 
heraldikas komisiju. 

Likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešā daļa noteic, ka 
dome var pieņemt saistošos no
teikumus, lai nodrošinātu paš
valdības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

2. Īss projekta satura izklāsts.
Stopiņu novada domes saistošie 
noteikumi “Par Stopiņu novada 
simboliku” nosaka Stopiņu nova
da simboliku un regulē vienotu 
kārtību, kādā tā izgatavojama, 
lietojama un saskaņojama. 
Saskaņā ar saistošajiem noteiku
miem Stopiņu novada simbols 
ir Stopiņu novada ģerbonis, Sto
piņu novada karogs un Stopiņu 
novada logo.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu.
Saistošo noteikumu projekta īs
tenošana neietekmē pašvaldības 
budžetu. Lai nodrošinātu to iz
pildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jau
nas darbavietas.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi nodrošinās 
Stopiņu novada simbolikas iz
veidošanu un noteiks vienotu 
kārtību, kādā tā izgatavojama un 
lietojama, kas pozitīvi ietekmēs 
arī uzņēmējdarbības vidi Stopiņu 
novada administratīvajā terito
rijā, izmantojot Stopiņu novada 
simboliku komerciāliem mēr
ķiem. 

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu pieņemšana 
nemainīs esošās administratī
vās procedūras. Privātpersonas 

un juridiskās personas saistošo 
noteikumu piemērošanā var vēr
sties Stopiņu novada domē.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu projekts un 
tam pievienotais paskaidrojuma 
raksts pēc izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē tiks 
publicēts pašvaldības mājaslapā 
internetā www.stopini.lv.

Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā pa
skaidrojuma raksta publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā interne
tā www.stopini.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu ap
kopošanas, izvērtējot lietderības 
apsvērumus, tie tiks iekļauti sais
tošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids –  
informācijas publicēšana paš
valdības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtē
šana.

Stopiņu novada karogs
Pielikums Nr. 3

Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/13
 „Par Stopiņu novada simboliku”

Stopiņu novada ģerbonis 
melnbaltā versijā

Pielikums Nr. 2
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/13

 „Par Stopiņu novada simboliku”

Stopiņu novada ģerbonis

Sākums 9 .lpp.
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Stopiņu novada karogs

Pielikums Nr. 5 (pa kreisi)
Stopiņu novada domes saistošajiem no
teikumiem Nr. 7/13
 „Par Stopiņu novada simboliku”

Masta karoga izmēri

Pielikums Nr. 6
Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 7/13
 „Par Stopiņu novada simboliku”

Galda karoga izmēri

Pielikums Nr. 7
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/13

 „Par Stopiņu novada simboliku”

Stopiņu novada logo
1. variants:

2. variants:

Pielikums Nr. 1
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/13

 „Par Stopiņu novada simboliku”

STOPIŅU NOVADA DOME
A T Ļ A U J A

Pašvaldības simbolikas izmantošanai
Izsniegts......................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 

(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)
Simbolikas izmantošanas veids (reklāma, preču zīme, suvenīru ražošana, citi mērķi)
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Izstrādājuma eksemlāru skaits (līdz 1000, līdz 2000 u.c.)
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Darbības vieta.............................................................................................................. 
(adrese)
Atļauja derīga līdz......................................................................................................... 

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs: 
Z.v. _____________________________ 

Pielikums Nr. 6 (pa labi)
Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 7/13
 „Par Stopiņu novada simboliku”

Galda karoga izmēri

Pielikums Nr. 4
Stopiņu novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7/13
 „Par Stopiņu novada simboliku”
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Izdevējs: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Stopiņu novads, LV-2130
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, tālr. 67910518
E-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei,
tālr. 67910518, fakss 67910532.
Makets: Kristīne Šterna
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2013. gada 9. maijā.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Pasākumi maijā•

Līdzjūtības•

KULTūRAS PASāKUMI
15. maijā plkst. 16.00 Ulbrokas 
kultūras namā, atzīmējot Starptau-
tisko ģimenes dienu, Stopiņu no-
vada bāriņtiesa aicina uz Stopiņu 
novada aizbildņu, audžuģimeņu 
un aizgādņu tikšanos. Programmā: 
tieslietu ministrijas bērnu lietu sa-
darbības juriskonsulte A. mihailova 
informēs par aktualitātēm bērnu 
starptautiskajās tiesībās; tikšanās 
ar “Zvannieku” māju audžuģimeni j. 
Cālīti un S. Dzenīti-Cālīti; tikšanās ar 
kontrtenoru S. jēgeru.

STOPIŅU NOVADA 
VĒSTURES MUZEJā
17. maijā plkst. 17.00 – “Pieneņ-
dzeltenais”, i. Ziedoņa atceres pa-
sākums Pii “Pienenīte”, tikšanās 
ar mākslinieci keramiķi   Kornēliju 
Ozoliņu, “Krāsaino pasaku” inter-
pretācija keramikā un smilšu kino 
veidošana. ieeja bez maksas.
18. maijā plkst. 20.00 – Zaļās muzeju 
nakts pietura Ulbrokas kultūras namā, 
“Bruņurupuču parāde”, “Latvijas gada 
dzīvnieka 2013” viesizrāde, nakts īpašā 
zaļā tēja,  2014. gada Sarkanās muzeju 
nakts vēlēšanas. ieeja bez maksas.

BIBLIOTĒKāS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
maijs – imanta Ziedoņa mēnesis.

Seno ēku un būvju apzināšana, 
fotofiksācija un kolekcijas “Senās 
mājvietas Stopiņos” veidošana. 
Kultūras mantojuma saglabāšana 
fotogrāfijās ir aicinājums iesaistīties 
kultūrvēsturiskā mantojuma vākša-
nā, lai veidotu kopīgu elektronisko 
datubāzi ar LNB digitālās biblio-
tēkas portāla “Zudusī Latvija” 
veidotājiem. Par kultūrvēsturiskām 
celtnēm uzskata visas ēkas, kas celtas 
līdz 1940. gadam. 

mūs interesē Stopiņu novadā eso-
šās ēkas un to detaļas, ēku apkārtne, 
pārbūve, kultūraugi, lai iegūto materiālu 
sakārtotā veidā nodotu tālākai izman-
tošanai Stopiņu novada muzeja rīcībā, 
kā arī izvietošanai sabiedriskās saziņas 
līdzekļos.

Apzinātās kultūrvēsturiskās 
liecības ļaus dokumentēt laiku, kas 
rāda gan šodienu, gan aizejošo 
gadsimtu lietu mainīgo dabu. 

Aicinām atsaukties māju 
īpašniekus, kuri vēlas atbalstīt 
vai pieteikt mājvietu un senās 
apbūves fotofiksāciju un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma ko-
lekcijas veidošanu. informācija 
un objektu pieteikšana Ulbrokas 
bibliotēkā, tālr. 67910503, e-pasts  
biblioteka@stopini.lv.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
13. maijā – i. Ziedoņa darbu lasīju-
mi Stopiņu pamatskolas audzēkņu 
sniegumā “tagad visu, kas man ir, 
es jums esmu devis”.

maijā bibliotēkā skatāma i. 
Ziedoņa literāriem darbiem veltīta 
bērnu zīmējumu izstāde.

jūnijā – Starptautiskajai bēr-
nu aizsardzības dienai veltīta bērnu 
literatūras izstāde.

DIENAS CENTROS
DIENAS CENTRĀ “SAURIEŠI”
11., 25. maijā, 8., 15., 22., un 29. 
jūnijā plkst. 12.00 – zīda apglez-
nošanas nodarbības.
Spāņu valodas kursi pieaugušajiem –   
otrdienās un trešdienās plkst. 
18.00. Spāņu valodas kursi latviski 
runājošiem bērniem, skolēniem – 
ceturtdienās plkst. 17.15.
Spāņu valodas kursi krieviski runā-
jošiem bērniem, skolēniem – piekt-
dienās plkst. 16.00.
18. maijā plkst. 13.00 – keramikas 
pulciņš skolēniem, bērniem.
Radošas nodarbības bērniem:
11. maijā plkst. 11.00 – gleznu izgata-
vošana uz melna fona, kosmosa tēma.
25. maijā un 1. jūnijā plkst. 11.00 
dziedāsim spāņu dziesmas un mā-
cīsimies spāņu dejas.
10. maijā plkst. 17.00 Sauriešu die-
nas centrā un 13. maijā plkst. 13.25 
Stopiņu pamatskolā – programmas 
“jaunatne darbībā” iniciatīvu projekta 
“Pieskāriens ārpasaulei” prezentācija.

DIENAS CENTRĀ “UPESLEJAS”
7.-11. maijā – istabas un balkona 
puķu stādīšana.
10.-11. maijā – māmiņdienas pa-
sākumi.
20.-25. maijā – āra trenažieru lau-
kuma labiekārtošana.
21. maijā – sarunu cikla “Šis un tas 
par šo un to” pēdējā nodarbība. 
27.-31. maijā – sporta laukuma 
labiekārtošana.
1. jūnijā – Starptautiskajai bērnu aiz-
sardzības dienai veltītas sporta spēles.
14. jūnijā – pārgājiens pretī vasa-
rai. iziešana plkst. 10.00.
Visu maiju darbdienās – makulatū-
ras vākšana.
Ceriņu ziedēšanas laikā – ekskur-
sija. Sekojiet informācijai!
Pirmdienās un trešdienās 
plkst. 17.00-20.00 – vēderdejas.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
15.30-17.30 – vingrošana pieaugu-
šajiem. Galda teniss jauniešiem – 
plkst. 12.00-17.00, pieaugušajiem –  
plkst. 17.00-20.00.
Piektdienās – stikla apgleznošana 
plkst. 17.00-20.00.
Sestdienās plkst. 11.00-14.00 – 
jauno galda tenisistu skoliņa.

KULTŪRAS CENTRĀ “UPESLEJAS”
10. maijā plkst. 17.00 – māmiņu 
dienai veltīta muzikāla leļļu teātra 
izrāde bērniem “Ķiplociņš pie dino-
zauriem”. ieeja bez maksas.

DIENAS CENTRĀ “ULBROKA”
“Pavasara taureņu radošā darbnī-
ca” – visu maiju.
Pārsteigumu gatavošana māmiņām.
Trešdienās plkst. 17.00-20.00 – de-
kupāžas kursi visiem interesentiem.
Piektdienās – nodarbība bērniem 
un jauniešiem – gleznošana ar stik-
la krāsām dažādās tehnikās.
Katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 
12.15-14.00 – nūjošanas nodarbības.
Sestdienās plkst. 10.00 – rotu ga-
tavošanas darbnīca, zīda apglezno-
šana un citas radošas nodarbības.

11. maijā plkst. 13.00
Ulbrokas kultūras namā
Māmiņdienas 

koncerts
“Saulīt` silta, māmiņ` 

mīļa”
Savām māmiņām

dziesmas un dejas dāvās 
Stopiņu novada bērni.

Ieeja bez maksas.

11. maijā no plkst. 8.00
Sporta laukumā pie Stopiņu 

novada domes
PAVASARA 

GADATIRGUS
Dalības maksa tirgotājiem Ls 2.

Stopiņu novada iedzīvotājiem dalība 
bez maksas.

SVĒTDIEN, 26. MAIJĀ
plkst. 15.00
Līgo parkā

KONCERTS
“Dejo lieli, dejo 

mazi!”
Latvju rakstu zīmes izdejos Stopiņu 

novada izglītības iestāžu deju 
kolektīvi un VPDK “Stopiņš”.

Jūsu priekam – arī kafejnīcas un 
atrakcijas bērniem!
Ieeja bez maksas!

Sestdien, 1. jūnijā, Līgo parkā
BĒRNU SVĒTKI 

Plkst. 12.00
Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks”

dziesmu un rotaļu programma 
“Šurumburums»

Bērniem būs iespēja redzēt iemīļotās lielās 
lelles – māsiņas milzītes, dziedāt kopā ar 
Zaķīti, ezīti un Kaķīti. Savukārt Ēzelītim, 

Suņukam un Gailītim ir padomā vairākas 
rotaļas, kurās iesaistīt gan bērnus, 

gan vecākus.

Plkst. 11.0016.00 darbosies
dažādas radošās darbnīcas un 

piepūšamās atrakcijas.
Darbosies arī kafejnīcas! 

Ieeja bez maksas! 

Sestdien, 8. jūnijā, plkst. 19.00
Stopiņu novadā, Līgo parka estrādē

KONCERTS
“Dziesma un deja 
manam novadam  

ceļā uz Dziesmu un 
deju svētkiem!”

Piedalās Stopiņu novada 
pašdarbības kolektīvi un viņu 

draugi.
Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar 
grupu “The Teachers” no Jelgavas.

Ieeja bez maksas!

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ai, cik bērnība mīļa un dārga,

To tagad vēl visu nezini tu,
Kad bērnība miglā būs tīta,

Ai, cik tad viņas būs žēl.

Tomu Bunkovski, Martu Koponāni, Danu Circeni, 
Marisu Budencovu, Dāvidu Magazeinu, Undīni Irbi.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

     SVEICAM JUBILEJĀ!
Lai pagātne ar vēja spārniem izplūst,

Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,

It visu to, ko ilgojas tev sirds!
Anitu Andersoni, Maldu Paegli, Ināru Petrokaiti, 

Irinu Pustiļņikovu , Rasmu Staņkovu, Baibu Stalšāni, 
Vēsmu Strautmani, Valdi Volku, Irēnu Žogotu, Veru Krupsku, 

Irēnu Vansoviču, Ernu Ūzuli, Viacheslavu Romanovskiy, 
Mariju Šernas, Annu Zālmani, Mārtiņu Zemīti, Leontiju Žagari, 

Valēriju Dobeli, Juri Rondo, Arvīdu Vītolnieku.
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

Un tomēr kaut kas paliks
Pēc cilvēka dzīves pļavā – 

Vai zieds, vai smilga pelēkā,
Vai bites dziesma kļavā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Anatoliju Safronovu, 
māti mūžībā pavadot.

Stopiņu novada pašvaldības policijas kolektīvs

Es tevi uzlūdzu...”

18. maijā plkst. 18.00

VPDK „Stopiņš” vārdā – vadītāja Aiga Medne

būt kopā ar  VPDK „Stopiņš” dejotājiem
piecu gadu jubilejas koncertā 
Upesleju internātpamatskolā.

Darbs•
PA “Saimnieks’’ aicina darbā 

sētnieku Līču ciemā.
Interesentiem pieteikties pa tālr. 29294915.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Jau saule riet. Sirds atvadās no dienas, 

Sirds pretī klusumam un dusai iet...    

Ludmila Vasiļjeva, Andris Rozenbahs, Janīna Aleksejenko, 
Laimdota Ziedone Prekele, Tamāra Bizunova, Lidija Jēkabsone, 

Stefānija Safronova, Staņislavs Krūmiņš, Anna Vereba.                           
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.


