
Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas

2013. gada augusts (223)

Jūlijs “Līgo parkam – 25!” svēt-
ku dēļ izvērtās par aktīvu teātra 
mēnesi. Tas sākās 21. jūlijā – te-
ātra sestdienā Līgo parkā. Ma-
zos skatītājus un viņu vecākus 
iepriecināja Liepājas Ceļojošais 
leļļu teātris “Maska” ar muzikā-
lo izrādi bērniem “Zvaigznītes 
ceļojums”. Šostiks Bostiks stās-
tīja dažādas interesantas lietas, 
vingroja kopā ar bērniem un 
aicināja sekot līdzi interesanta-
jiem notikumiem, kas risinājās 
lielajā “pasaku lādē”. 

Teātra sestdienas vakarā Līgo par-
kā varējām redzēt Ādolfa Alunāna 
Jelgavas teātra izrādi – J. Jaunsudra-
biņa “Jo pliks, jo traks”. Ā. Alunāna 
Jelgavas teātris dibināts 1959. gadā, 
bet aktīva darbošanās šajā sfērā bi-
jusi jau krietni agrāk. 1959.  gadā 
teātra entuziastu dramatiskais ko-
lektīvs ar Jāņa Jaunsudrabiņa lugu 
“Jo pliks, jo traks” ieguva pirmo vie-
tu republikas teātru skatē, saņemot 
arī goda nosaukumu – Ā. Alunāna 
Jelgavas Tautas teātris.

Pēc interesantās izrādes Līgo 
parkā notika zaļumballe kopā ar 
grupu “Vēja muzikanti”. 

Arī karstā, saulainā 28.  jūlija 
svētdiena radīja gandarījumu un 
prieku dažāda vecuma teātra māks-
las mīļotājiem. Dienas pirmajā pusē 
Līgo parkā viesojās Ditas Balčus te-
ātris ar daudzkrāsaino un saistošo 
izrādi “Princese uz zirņa”. Tas bija 
aizraujošs stāsts par Princi, kurš 
ļoti gribēja precēties, tādēļ apceļoja 
puspasaules līgavas meklējumos. 
Viņš apmeklēja dažādus galmus, 
piedzīvoja pārbaudījumus un no-
kļuva traģikomiskās situācijās – gan 
Francijas, gan kaimiņvalsts galmā, 
kur mēģināja sasmīdināt princesi 
Ņesmejanu (Nesmejīti). Intere-
santi piedzīvojumi viņu sagaidīja 
arī Venēcijas karnevālā. Un, kā jau 
pasakās tas mēdz notikt, – arī šoreiz 
viss beidzās laimīgi. Princis atrada 
savu Princesi – īstu, augstdzimušu 
Princesi, kura sajuta mazu zirnīti 

pat caur septiņiem pēļiem. Šo lie-
lisko stāstu mazajiem un lielajiem 
skatītājiem parādīja izcili aktieri  – 
Krišjānis Salmiņš, Vita Baļčunaite, 
Kristiāna Balčus, Aīda Ozoliņa, 
Egija Silāre, Elizabete Balčus un En-
riko Avots. Izrādes režisore – Dita 
Balčus, horeogrāfe – Ieva Ozoliņa. 
Izrādē skanēja komponista Valta 
Pūces sakomponētā mūzika. Kaut 
arī izrāde bija diezgan gara, mazie 
skatītāji ar lielu interesi vēroja vi-
sus Prinča piedzīvojumus, dažādo 
valstu pārstāvju krāšņos skatuves 
tērpus, aktīvi atbildēja uz galma 
āksta (Enriko Avota) jautājumiem 
un juta līdzi visam uz skatuves no-
tiekošajam. 

Teātra svētdienas vakarā Līgo 
parkā viesojās Baltinavas novada 
amatierteātris “Palādas” (literārajā 
valodā “Pūces”). Baltinava ir teātra 
izrādes “Latgola.lv” dzimtene. 

Savu darbību teātris sāka 
1999. gada novembrī. Iemesls tam 
bija Baltinavas vidusskolas projektu 
nedēļa, kurai latviešu valodas skolo-
tāja Anita Ločmele kopā ar skolēnu 
grupu izstrādāja darbu “Teātra tra-
dīcijas Baltinavas pagastā”. Šis pētī-
jums parādīja, ka teātra spēlēšanai 
Baltinavā ir senas tradīcijas. Pēc šīs 
projektu nedēļas A. Ločmele aicinā-
ja kopā tos, kam patīk iejusties citu 
dzīvē.

Pamazām radās ideja uzrakstīt 
lugu Baltinavas izloksnē par pašiem 
baltinaviešiem. Anita Ločmele, 
aizslēpusies aiz pseidonīma Dans-
koviete, uzrakstīja lugas “Ontans 
i Anne” 1.  daļu. Izlasījis scenāriju, 
lomai piekrita Imants Slišāns, ta-
gadējais Baltinavas vidusskolas di-
rektors, tā kļūdams par simbolu šai 
lugai. Viņš saauga ar lomu tik ļoti, 
ka Ontans kļuva par viņa otro “Es”. 
Izrāde notika 2001. gada Lieldienās, 
un tā aizsāka latgalisko lugu tradīci-
ju Baltinavā, kļūdama par seriālu, jo 
paši skatītāji pieprasīja turpinājumu 
un sacīja idejas, par ko varētu raks-
tīt.

2013. gada pirmā pusgada sanāks-
mju, sarunu, sarakstes un iedzī-
votāju aktīvās darbības rezultātā 
ceturtdien, 11. jūlijā, Stopiņu paš-
valdības vadība tikās ar Rīgas do-
mes Satiksmes departamenta pār-
stāvjiem, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
Satiksmes organizācijas pārvaldes 
vadītāju Guntaru Brāli un Rīgas 

pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 
Maršrutu tīkla vadības daļas vadī-
tāju Reini Auziņu un vienojās par 
pieturvietu izbūves vietām Garās 
ielas posmā un citiem tehniska-
jiem jautājumiem. Tikšanās noslē-
gumā Reinis Auziņš apstiprināja, 
ka, izvērtējot visas nepieciešamās 
juridiskās darbības (maršruta iz-

maiņu saskaņojumi, licenču ap-
stiprināšana utt.), 34.  maršruta 
autobuss pa Garo ielu sāks kursēt 
no 2013. gada 2. septembra. Stopi-
ņu pašvaldība garantē pieturvietu 
izbūvi līdz noteiktajam termiņam.

Paldies iedzīvotājiem par 
 atbalstu!

Stopiņu novada dome

No 2. septembra izmaiņas 
34. autobusa maršrutā

Lai veiktu Ulbrokas kapu kapli-
čas (attēlā) restaurāciju, Stopiņu 
novada dome aicina atsaukties 
iedzīvotājus, kam saglabājušās 
kapličas vēsturiskas fotogrāfijas. 

Fotogrāfijas lūgums iesniegt Sto-
piņu novada domē 2.  stāvā sek-
retārei Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
vai arī pa e-pastu novada.dome@
stopini.lv. Jautājumu gadījumā 

zvanīt projektu vadītājai pa tāl-
runi 67910506 vai sekretārei pa 
tālruni 67910518. 

Jau iepriekš pateicoties,
Stopiņu novada dome

Jūlijs – teātra 
mēnesis Līgo parkā

Nobeigums 8. lpp.      

Meklējam kapličas vēsturiskās fotogrāfijas
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Tieši tā! Četrdesmit četri sto-
piņieši kopā ar profesori Ja-
nīnu Kursīti šī gada divdesmit 
trešās nedēļas nogalē saul-
rietu sagaidīja Liepājas jūr-
malas smiltīs ar spirgto vēju 
un valodā tik veiklo un sirsnī-
bā tik silto rakstnieci Andru 
Manfeldi. Patīkama atkalre-
dzēšanās! It kā rietošās saules 
pēdējie siltie stari laiski apmī-
ļoja kādu brīdi nesastapušos 
draugus, kas satikušies plud-
malē, lai draudzīgi patērzētu. 
Mirkļos, kad sarunas nedaudz 
par ilgu ieslīga skumjākā toņ-
kārtā, dzidri ieskanējās Mā-
ras līdzpaņemtais zvaniņš un 
atgrieza mūs prieka mirkļos. 
Paldies, Māra!

Zvaniņa skaņas gan ilgi nenotu-
rēja mūs saules pamestajā plud-
malē – vējš ar savu elpu norādīja 
mūsu tālāko ceļu, pastaigājoties 
pa Kūrmājas prospektu, satikām 
pazīstamos, bet neredzētos Lie-
pājas himnas tēlus. Tā kā šī ir 
dziesmu svētku vasara un pilsēta, 
“kurā piedzimst vējš”, mūs sagai-
dīja ar saules pilnām riekšavām 
un bez raksturīgā skarbā vēja, 
uzskatījām par savu pienākumu 
un nepieciešamību atdarīt tai par 
šo labestību. Mēs dziedājām! Mēs 
dziedājām pie katra no himnas 
tēliem. “Tumša nakts, zaļa zāle”, 
“Pie Dieviņa gari galdi”, “Mig-
lā asaro logs”, skaņas caur liepu 
zariņiem it kā izvīteroja Liepā-
jas klusajās ieliņās un izskanēja 
klusi, bet svētsvinīgi, vien kāda 
augstāka nots uzspurdza nu 
jau krēslas ieskautajās debesīs, 
lai paceltos aizvien augstāk pie 
tiem, kas dzirdēs tur. Lūk, tāds 
izskanēja 8. jūnija vakars Latvijas 
rietumu pilsētā Liepājā ar intere-
santiem un sirsnīgiem cilvēkiem. 
Kādam tā bija tikšanās ar bērnī-
bas takām, citiem varbūt pirmā 
skūpsta pilsēta, citiem pirmie 
iespaidi, citiem atkalredzēšanās 
prieks. Ja mēs arī tur redzējām 
kādus gružus, tad knauši gan ne-
koda! Bet tas nav viss.

Pirms tam bija rīts ar ekskur-
santu tikšanos Ulbrokā, ar možo 
“Labrīt!”, ar prieka dzirkstelītēm 
acu zīlītēs un ar pirmo sadziedā-
šanos pirms ceļa. Paldies, Līga!

Un tad – ceļš.... Jau ar pirma-
jiem autobusa riteņu apgriezie-
niem mūsu gids Askolds iepazīs-
tināja mūs gan ar “iekšējās kārtī-
bas noteikumiem”, gan ceļojuma 
maršrutu. Askolda patīkamais 
balss tembrs, raitā valoda, lab-

sirdīgais noskaņojums un bagā-
tās kultūrvēsturiskās zināšanas, 
bieži vien tēlaini pārnesa manu 
ēterisko ķermeni cituviet, bet, 
atgriežoties no kārtējās ekskur-
sijas autobusā, gida jautrais “Vai 
pakaļiņa ir ar mums?” katru rei-
zi lika pasmaidīt ne man vienai 
vien.

Riteņi griežas, autobuss ripo. 
Pie stūres domīgi smaidīgs šofe-
rītis Vladimirs – pretstatā ikdie-
nā satopamajiem autovadītājiem, 
kam bieži kāds cits traucē un tad, 
caur aizvērtu logu, jāuzsauc: “Nu, 
kur tu lien?” vai “Ko velcies?”, vai 
“Nu, protams, sieviete!”, – ir ļoti 
nosvērts autovadītājs. Visa ce-
ļojuma laikā nedzirdēju no viņa 
nedz izsaucienus, nedz negatīvas 
grimases manīju. Varbūt tās pa-
manīja Janīna? 

Janīna Kursīte. Ar viņu gan 
nevajadzētu iepazīstināt  – viņu 
vajadzētu zināt ikvienam, jo, ma-
nuprāt, šo personību var (bet es 
nezinu, vai drīkst) vērtēt dažā-
di  – gan pēc tituliem, gan ama-
tiem, gan pēc profesūras. Kas 
man ir Janīna Kursīte? Latviskās 
dzīvesdziņas uzturētāja! Manas 
tautas godaprāts! Manas tautas 
Dvēseles uzmundrinātāja! Viņas 
tuvumā ir viegli un labi. Nav uz-
traukuma. Nav liekulības. Divas 
dienas mums bija dota iespēja – 
kaut pavisam nedaudz  – ielūko-
ties Janīnas garīgās pasaules dzī-
lēs un veldzēties no viņas zināša-
nu akas, sajusties kā Saules koka 
pakājē. Savukārt Janīnai bija sva-
rīgi dzirdēt mūsu domas par Lat-
vijas simboliem. Viņai nedrīkst 

atteikt! Ikviens atvēra savas dvē-
seles priekškariņu un dalījās sa-
vās vērtībās. (Ak, cik mums ir 
vienotas pamatvērtības! Tieši to 
dēļ joprojām pastāv mūsu tauta, 
mūsu valoda.) Līdz ar to saru-
nas, braucot Embūtes virzienā, 
izvērtās tik interesantas, ka laiks 
un kilometri aizvien ātrāk veda 
mūs pretim citiem apvāršņiem. 
Tas bija tik silti – tu sēdi mīkstā 
atzveltnī, blakus mīļā māsa, caur 
logu vēro mūsu zemes skaistās 
ainavas, klausies savu novadnie-
ku sirdsskaidrībā un jūties vien-
kārši laimīga!

Pēkšņi saklausīju klusu kņa-
du autobusa priekšgalā un Janī-
nas kautrīgo: “Tā ir brīnišķīga 
baznīca, ja mums ir laiks, vaja-
dzētu to apskatīt. Ir! Es zvanu 
mācītājam Andrejam Mediņam.” 
Protams, visi skatieni tiek pie-
vērsti Lēnas baznīcai – it kā gluži 
parasta, tomēr ar savu auru. Virs 
ieejas liels Mātes Terēzes attēls 
un viņas vārdi: “Mēs katrs ne-
varam ietekmēt lielas lietas, bet 
mazas varam.” Manuprāt, tieši 
šis pirmais, neplānotais “objekts” 
radīja zīmīgu pavērsienu mūsu 
ceļojumā, lai tas būtu tik bur-
vīgs, cik bija. It īpaši pēc mācītāja 
ienākšanas  – jauns, simpātiska 
izskata vīrietis, ģērbies pus bik-
sēs un T krekliņā, it kā tikko no 
siena pļavas atskrējis. Stāstījums 
par arhibīskapa vasaras rezidenci 
skan interesanti, pat nedaudz su-
ģestējoši un apbur. Tādi, nedaudz 
apburti, turpinām ceļu.

Pavisam drīz Embūte  – ar 
savu simbolu, savu pilskalnu, 

smaržīgām pļavām, ar nezin kā-
pēc apkaltušiem lieliem ošiem, ar 
pastaigu pa dabas taku kalnā un 
lejā no tā, ar trim saujām spirdzi-
noša avota ūdens un Raiņa “Indu-
li un Āriju”. Veldzējušies šajā da-
bas burvībā, turpinām ceļu.

Bārta. Kuram gan neienāk 
prātā, dzirdot Bārtas vārdu, dzie-
došās sievas! Tās ir viņas, kas 
sagaida mūs, un mēs nākam ar 
dziesmu. Patīkami pārsteigtas, 
bārtinieces pievienojas dziedā-
šanai. Tas bija tā, ka satiekas sa-
vējie! Ir pusdienas saules laiks. 
Katrai sievai savā sētā droši vien 
ir pietiekami darāmā, bet šīs sep-
tiņas, uzvilkušas Bārtas tērpus ar 
sagšām un saktām, apāvušas bal-
tas zeķes un neraugoties uz cie-
nījamu vecumu, draiski apdzied 
mūs un uz atvadām ierauj Bārtas 
dziesmu karuselī. Mājot atvadas 
jau gandrīz ziedošajām liepām 
un pirmās brīvvalsts laikā celta-
jam kultūras namam, dodamies 
Rucavas virzienā.

Ak, kaut mēs spētu saglabāt 
mūsu mazās, bet tik daudzveidī-
gās Latvijas tradīcijas nākamajām 
paaudzēm, kā to dara Rucavas 
sievas! Sagaida, tērpušās Rucavas 
tērpos, ar senām, nedzirdētām 
dziesmām, valodā, kurai prasās 
tulkojums (to mums arī snie-
dza!), ar slavenajiem Kurzemes 
kukulīšiem, ar gardum gardo 
rupjmaizes kārtojumu, sklandu 
raušiem un dažnedažādiem raks-
tiem pašu adītajās zeķēs, cimdos 
un pašaustajās seģenēs. Šķiet, ka 
visas pasaules gudrība ir tanīs 
rakstos un krāsu gammās! Tā 

gudrība, ko bērns iezīž ar mātes 
pienu bērnībā un iznes caur savu 
dzīvi kā pieredzi, un nodod nā-
kamībai, lai atkal un atkal cilvēki 
sastapušies saprastu, ka Patiesība 
ir tikai viena un tā atklājas ikvie-
nā, tikai, lai to saprastu, mums 
katram savs ceļš ejams – vienam 
īsāks, citam garāks.

Tik eksistenciālu domu pār-
ņemti, iebraucam Liepājā. Lie-
pājā mēs būsim arī rīt.

Rītdiena pienāca ar saules 
pielietu liedagu, kur tikāmies ar 
dzintara meklētāju Aivaru Beģi-
Beggi, kurš ar zivju murdam lī-
dzīgu ķeseli smēla no jūras aļģes, 
lai atrastu dzintaru. Dzintars  – 
Latvijas simbolu sirds – izskalots 
no aukstām jūras dzīlēm, bet ir 
tik silts, sargājošs un nepiecie-
šams. Vīrs ar dzintara siltumu 
acīs, labsirdīga cilvēka lielajām 
plaukstām un piejūras cilvēka 
mazrunīgumu atvēlēja katram 
mums iespēju iegādāties kādu 
pašdarinātu dzintara rotu. Tos, 
kuri iegādājās šīs rotas, vienmēr 
pavadīs atmiņas par skaistajiem 
mirkļiem, pavadītajiem “pilsētā, 
kurā piedzimst vējš”.

Atmiņas paliks arī par Aizpu-
tes mākslinieku kultūras centrā 
baudīto, vēl gluži karsto iesalu, 
tikko iztecinātu no mucas, alus 
darīšanas procesā, kāds senatnē 
bija nu gluži vai katrā lielākā sevis 
cienošā saimniecībā. Šo vectēva 
tradīciju turpina jauns vīrietis ar 
patiešām īsta saimnieka vērienu. 
Saimnieces, viņa sievas, pārziņā 
garīgākas darbības, tostarp inte-
resantā kuršu valodā sarakstītas 
grāmatas ar dažādām sadzīviskām 
ainiņām, piemēram, cūku bērēm, 
tējas augu vākšanai vai zaptes vā-
rīšanai. Iegādājušies kviešu alu, 
apmierināti ar redzēto un dzirdē-
to, sēdāmies atkal savā autobusā, 
kura ceļš jau veda mājup. Parasti 
šis ekskursiju posms ir visklusā-
kais, taču ne šoreiz. Sirds čakra 
bija atvērusi savas durtiņas, un 
gandrīz ikviens dāvāja mums savu 
domu bagātību, dalījās pagātnes 
notikumos un jauniegūtajos ie-
spaidos. Kāds ir mans lielākais 
guvums? Līgo vakarā, liekot ska-
lus ugunī, man būs vēl 62 cilvēki, 
kuriem Saulgriežu godos vēlēt 
priecīgus svētkus.

Pat nezinu, vai maz var izteikt 
tik lielu “paldies” par šo tik bur-
vīgo gada 23. nedēļas nogali Pie-
mārē. Zinu gan! Var! Tikai jāsaka 
tā, lai sadzird. Vai tu saklausīji, 
Daiga?

Felicita Dūja

Četrdesmit četru laimīgo prieka mirkļi Piemārē
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Stopiņu novada pašvaldība 
turpina pērn uzsākto tradīci-
ju – atzinības piešķiršanu “Sto-
piņu novada Goda Pilsonis”. 

Tā ir augstākā Stopiņu pašvaldī-
bas atzinība, ko piešķir par seviš-
ķiem nopelniem Stopiņu novada 
labā fiziskām personām, kas var 
izpausties valsts, pašvaldības, sa-
biedriskajā, kultūras, izglītības, 
zinātnes vai saimnieciskajā un 
citā darbā. Par nopelniem uzska-
tāms gan izcils darbs, gan ilgsto-
ša, priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība. Atzinību “Sto-
piņu novada Goda Pilsonis” var 
piešķirt ne tikai Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, bet arī Latvijas 
un ārvalstu personām. Atzinībai 
nevar izvirzīt Stopiņu novada 
domes amatpersonas  – domes 
priekšsēdētāju, domes priekšsē-
dētāja vietnieci, esošā sasaukuma 
domes deputātus.

Aicinām Stopiņu novada ie-
dzīvotājus novērtēt tos, kas ir 
ieguldījuši savu darbu un dzīvi 
mūsu novada izaugsmē, un pie-
teikt kandidātus līdz 2013. gada 

1.  oktobrim, aizpildot Stopiņu 
novada Goda Pilsoņa pieteiku-
ma anketu un iesniedzot novada 
domē sekretārei, vai aizpildot 
elektroniski Stopiņu novada tī-
mekļa vietnē www.stopini.lv.

Kandidātus “Stopiņu nova-
da Goda Pilsonis” atzinībai var 
izvirzīt ne mazāk kā pieci iedzī-
votāji, domes deputāti, domes 
komitejas, komisijas un Stopiņu 
novadā reģistrētās juridiskās per-
sonas, valsts un pašvaldību insti-
tūcijas.

Stopiņu novada Goda Pilso-
ņa atzinības pasniegšana notiks 
Latvijas Republikas Valsts prok-
lamēšanas gadadienas svinīgajā 
pasākumā, kas notiks novembrī 
Ulbrokas kultūras namā.

Ar nolikumu rakstveidā var 
iepazīties novada domē, Ul-
brokas un Sauriešu bibliotēkās, 
Stopiņu novada dienas centros – 
Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās un 
Cekulē. Elektroniski nolikums 
un pieteikuma anketa pieejami 
www.stopini.lv.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Aicinām izvirzīt kandidātus 
atzinībai “Stopiņu novada 
Goda Pilsonis”

Lai satiktu mākslinieku, tēlnie-
ku un akmeņkali Uldi Sterģi, ir 
jādodas uz “Lielkāju” mājām 
Stopiņu novadā. Sterģa kungs 
savus ciemiņus vienmēr sagai-
da ar smaidu un uzreiz sāk stās-
tīt par Līgo parku, akmeņiem, 
latviešu zīmēm, taču – kā Sterģu 
dzimta Stopiņos aizsākās?

Jāsaka paldies tēva vecāsmātes brā-
lim Jānim Miķelsonam, kurš pagā-
jušā gadsimta sākumā par “Lielkā-
ju” māju mantinieku izvēlējās Gau-
jienā mirušās māsas dēlu Arvīdu 
Sterģi, tēlnieka tēvu.

Māte, jauna kalponīte, tikusi 
noskatīta “Sišu” mājās. “Lielkājās” 
tika kārts Ulda šūpulītis. Māte Ulda 
sapni mācīties par tēlnieku atbalstī-
jusi, bet tēvs nē. Vēlāk samierinājies. 
Kā atceras pats tēlnieks, “plašuma 
izjūta un domu lidojums iedzima 
no mātes”. Māte pēc kara Stopiņos 
strādājusi par Tautas nama vadītāju. 
Vēlāk pārgājusi strādāt Stopiņu cie-
ma padomē, tad Rīgā par grāmat-
vedi. No visiem darbiem viņai vis-
vairāk paticis kultūras darbs, tāpēc 
gribējusi, lai Uldis mācās Kultūras 
darbinieku tehnikumā par kluba 
vadītāju. Taču Uldim šī iecere nav 
gājusi pie sirds. “To, kas ir paveikts 
Stopiņos, viņai pat sapņos nevarēja 
rādīties,” saka tēlnieks.

Latviešu zīmes tēlnieku ir inte-
resējušas jau no jaunības gadiem. 
Viņš nodarbojās ar nopietnu iz-
pētes darbu, taču padomju laikos 
pieejamās literatūras par šo tēmu 
nebija, bet pašas zīmes tika sauktas 
par ornamentiem un izmantotas 

galvenokārt rotu darināšanā. Taču 
Uldim bija sapnis iekalt šīs zīmes 
akmeņos, un tā tika veikti aprēķini, 
lai zīmes palielinātu līdz vajadzīga-
jam lielumam, piemeklēti akmeņi 
un ieguldīts milzīgs darbs zīmju 
kalšanā. Tajā pašā laikā tēlniekam 
pamazām reālu apveidu ieguva sap-
nis par Līgo dārza, vietas, kur svinēt 
Līgo svētkus, izveidi.

Bērnībā un jaunības gados Ul-
dis klausījās stāstus par Jāņu svinē-
šanu Ulmaņa laikos Ulbrokas mui-
žas parkā. Tajā laikā līgotāji sabrau-
ca svētkus svinēt ar zirgu “droškām” 
un novietoja tās “stāvlaukumā” glu-
ži kā mūsu laikos mašīnas. Bija liela 
un lustīga svinēšana ar dziesmām, 
dejām un ugunskuriem.

Padomju laikā Līgo svētkus 
Stopiņos svinēja pat kolhoza kan-
tora tuvumā. Improvizētu skatuvīti 
izrotāja ar meijām, sanagloja garus 
galdus un solus. Bija pat izdota grā-
matiņa ar speciāli sacerētām Jāņu 
dziesmām kolhoza dzīves slavinā-
šanai.

Bet laiki mainījās, un sapnis par 
Līgo dārzu pamazām ieguva savu 
veidolu un akmeņi ar latviešu zī-
mēm ieguva tajā savas vietas starp 
varenajiem ozoliem.

Par katru akmeni tēlnieks iz-
stāsta īpašo stāstu, piemēram, Līgo 
akmens gulēja tēlnieka dārzā ilgus 
gadus. Kādā Jāņu rītā, sēžot uz so-
liņa pie mājas, skatījies uz to un 
sapratis, ka tam ir jākļūst par Līgo 
dārza simbolu – Līgo akmeni.

1991. gadā pēc janvāra Barikā-
žu notikumiem tēlnieks sapratis, 
ka, pateicoties visiem cilvēkiem, kas 

piedalījās Barikādēs Ulbrokā, taps 
Barikāžu akmens, kurš šodien atgā-
dina mums visiem par to izšķirošo 
dienu notikumiem.

Akmens kalšana ir laikietilpīgs, 
darbietilpīgs un dārgs process. Vis-
pirms top ideja, kura lēnām iegūst 
savu veidolu, vispirms maketā un 
pēc tam arī akmenī. Daži akmeņi 
top vairākus mēnešus, daži  – vai-
rākus gadus. Tēlnieka pazīstamā-
kie un izcilākie darbi ir Līgo parka 
akmeņi ar latviešu zīmēm, piemi-
ņas akmens „Barikāde” Ulbrokā, 
piemiņas akmens Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieriem pie Ulbrokas vi-
dusskolas, piemiņas akmens “Krie-
vijas impērisma upuriem” Stopiņu 
novadā, piemiņas akmens latviešu 
un igauņu strēlniekiem pie Mazās 
Juglas Salaspils novadā, pieminek-
lis Ernestam Brastiņam “Tautai. 
Dievam. Tēvijai”, piemiņas akmeņi 
nošautajiem ebrejiem un daudzi citi 
izcili darbi, kuru skaits nu jau ir pāri 
simtam. Pēdējais tēlnieka darbs vēl 
atrodas viņa dārzā, un tas ir akmens 
ar nosaukumu “Raudošais krusts”. 
Arī tas radīs savu vietu Stopiņu no-
vada teritorijā.

Šobrīd tēlnieks Uldis Sterģis ak-
tīvi turpina savu profesionālo dar-
bu, veidojot aizvien jaunus izcilus 
darbus. Viņš ļoti aktīvi interesējas 
par dievturību, kas ir latviešu senās 
dievestības (reliģijas) atjaunojums. 
Latviešu Dieva atskārsme, kas sak-
ņojas mūsu pirmtautā un saglabā-
jusies dainās, kuru 1926.  gadā at-
jaunoja Ernests Brastiņš, nosaucot 
to par dievturību. Dievturība, sagla-
bādama mūsu garīgo vērtību avotu 
un uzturēdama dzīvas mūsu garīgās 
vērtības, kam iespējams izpausties 
tikumos un tālāk veidot latvisku 
kultūru, ir latviešu nacionālā (tau-
tiskā) reliģija. Tāpat tēlnieks inte-
resējas un studē pasaules kultūras 
un reliģiju vēsturi, arheoloģiju un 
etnogrāfiju. Laiks visu salicis savās 
vietās. Rakstus, kurus padomju lai-
kā uzskatīja par mazvērtīgiem rotā-
jumiem, pēc mūsdienās izdoto grā-
matu pētījumiem – simboli, Dieva 
zīmes, mūsu tautas senās svētzīmes.

Taču, neraugoties uz nopietno 
arodu, Uldis nekad neaizmirst pa-
jokot un izstāstīt kādu humoristisku 
stāstu vai atgadījumu.

Bet patiesais lepnums U.  Ster-
ģim ir viņa bērni, kas turpina Sterģu 
dzimtu Stopiņos, kā arī ir atraduši 
savu vietu dzīvē. Iespējams, akmeņ-
kalšanas arodu Stopiņos turpinās 
dēls Bruno.

Apsveicam izcilo tēlnieku Uldi 
Sterģi skaistajā dzīves jubilejā un 
apsveicam ar Goda Pilsoņa titula 
iegūšanu!

Anna Imbrate-Siliņa

Goda Pilsonis – Uldis Sterģis

4. jūlijs bija diena, kad Stopi-
ņu novada vecākā iedzīvotāja 
Marfa Soboleva svinēja savu 
102. dzimšanas dienu. 

Svinības notika lauku mājās ne-
tālu no Viļāniem, pulcējot radus 
un tuviniekus. Pēc atpūtas laukos 
un atgriešanās Stopiņos Sobolevas 
kundzi devās sveikt domes priekš-
sēdētājs Jānis Pumpurs, Sociālā 
dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve 
un darbinieces Alīna Aleksandro-
va un Daina Lūse. Jubilāre bija 
pārsteigta un ļoti priecīga par ap-
ciemojumu un apsveikumu. Viņa 
sēdās pie galda kopā ar viesiem un 

atbildēja uz ciemiņu uzdotajiem 
jautājumiem par savu dzīvi un ģi-
meni. Neraugoties uz daudzajiem 
gadiem un grūto darba mūžu 
Marfas kundzei vēl joprojām ir 
fenomenāla atmiņa un enerģija 
gandrīz ikdienas doties āra pastai-
gās. Ar lielu prieku un aizrautību 
kundze kopj, ravē un laista meitas 
sastādītās puķes uz balkona un 
brīvajos brīžos tamborē paklājus.

Stopiņu novada dome sveic 
Marfu Soboleva 102 gadu jubile-
jā un novēl veselību un izturību 
un piedzīvot vēl daudz skaistus 
gadus!

Stopiņu novada dome

102 gadu jubileja!
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• Pamatojoties uz 20.06.2013. Stopiņu 
novada domes Vēlēšanu komisijas sē-
des protokola nr. 8 lēmumu, deputāta 
mandāts ir apstiprināts Leldei Sturmei.
• Ievēlēt par Veselības aizsardzības, so-
ciālo lietu un dzīvokļu komitijas locekli 
Leldi Sturmi.
• Ievēlēt par Teritoriālās un uzņēmējdar-
bības attīstības komitejas locekli Leldi 
Sturmi.
• Apstiprināt īpašumu nosaukumus 
pašvaldības īpašumiem.
• Apvienot vienā zemes vienībā pašval-
dībai piekritīgās zemes.
• Komitejas locekļiem iepazīties ar spēkā 
esošajiem Stopiņu novada saistošajiem 
noteikumiem nr. 08/12 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu 
novadā” un sniegt priekšlikumus at-
kritumu apsaimniekošanas problēmas 
risinājumiem mazdārziņu teritorijām.
• Uzdot Stopiņu novada domes Juridis-
kajai daļai līdz 1. septembrim sagatavot 
saistošos noteikumus “Par sadzīves at-
kritumu izvešanu no mazdārziņu teri-
torijām Stopiņu novadā”.
• Apstiprināt Stopiņu novada domes 
Nolikumu par atzinības “Stopiņu novada 
Goda Pilsoni”.
• Neatļaut rīkot Sauriešu kristiešu drau-
dzes “Dievu valstībā” pasākumu 2013. 
gada 17. augustā Sauriešu ciematā, dzī-
vojamo māju pagalmos, kuri ir izvieto-
ti starp daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājam. Ieteikt rīkot Sauriešu kristiešu 
draudzes “Dievu valstībā” pasākumu 
ārtelpās vai iekštelpās, kas atbilst publis-
ko pasākumu rīkošanas mērķim.
• Izteikt pateicību:
1. Stopiņu novada Ulbrokas sporta kom-
pleksa direktorei A. Veipai;
2. Stopiņu novada Ulbrokas sporta 
kompleksa direktora vietniekam sporta 
jautājumos A. Vaičulenam;
3. Stopiņu novada pašvaldības sportis-
tiem.
• Apstiprināt par Stopiņu novada pašval-
dības Administratīvās komisijas priekš-
sēdētāju Daci Leitāni.
• Apstiprināt Stopiņu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2012.–2030. gadam 
1. redakciju kā galīgo.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos 
nr. 1/13 “Par Stopiņu novada budžetu 
2013. gadam” pielikums nr. 1 “Pamat-
budžeta ieņēmumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos 
nr. 1/13 “Par Stopiņu novada budžetu 

2013. gadam” pielikums nr. 2 “Pamat-
budžeta izdevumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos 
nr. 1/13 “Par Stopiņu novada budžetu 
2013. gadam” pielikums nr. 3 “Speciālā 
budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 
2013. gadam”.
• Pamatojoties uz Stopiņu novada 
domes 1.02.2012. saistošajiem notei-
kumiem nr. 03/12 (protokols nr. 67, 
p. 4.5.) “Pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 
Stopiņu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas”, apstiprināt Stopiņu no-
vada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pienenīte” audzēkņu sarakstu 
2013./2014. mācību gadam.
• Apstiprināt komisijas vārdisko sastā-
vu kandidātu izvērtēšanai un atzinības 
“Stopiņu novada Goda Pilsonis” pie-
šķiršanai šādā sastāvā:
aStopiņu novada pašvaldība: domes 

priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne;
anevalstiskās organizācijas: 

“BUMMS” vadītāja Anita Vilerte; 
aĢimeņu biedrības “Māra” vadītāja 

Anda Višķere;
apašvaldības uzņēmēju pārstāvji: 

SIA “Ulenbroks” vadītāja Ingrīda Balode; 
aSIA “ULBROKA” valdes priekšsē-

dētājs Aivars Kokts;
aiedzīvotāju pārstāvis: d/c “Upesle-

jas” vadītāja, 2012. gada “Goda Pilsone” 
Anna Logacka.
• Apstiprināt Stopiņu novada domes 
maksas pakalpojuma aprēķināšanas 
komisijas Nolikumu.
• Apstiprināt Maksas pakalpojumu ap-
rēķināšanas komisijas sastāvu – 5 (pieci) 
komisijas locekļi:
aMaksas pakalpojumu aprēķināša-

nas komisijas priekšsēdētājs – Stopiņu 
novada domes izpilddirektors Andris 
Kurzemnieks;
aStopiņu novada domes Finanšu 

vadības analīzes un grāmatvedības no-
daļas vadītājas vietniece, grāmatvede – 
B. Šulte,
aStopiņu novada domes Juridiskās 

daļas juriste D. Poriete;
aStopiņu novada domes deputāts 

J. Leimans;
aStopiņu novada domes deputāts 

B. Smirnovs.
Ar domes sēžu protokolu pilno redakci-
ju var iepazīties Stopiņu novada domes 
vietnē www.stopini.lv.

10. jūlija un 24. jūlija domes sēdēs 
pieņemtie lēmumi (protokols nr. 4 un nr. 5)

Nr.  13, 2013.  gada 9.  jūlijā. Izskatīti 
68  personas iesniegumi. Piešķirta soci-
ālā palīdzība Ls  4485,20 (četri tūkstoši 
četri simti astoņdesmit pieci lati 20 san-
tīmi).

Nr. 14, 2013. gada 23. jūlijā. Izskatīti 
67 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā 

palīdzība Ls 1988,15 (viens tūkstotis de-
viņi simti astoņdesmit astoņi lati 15 san-
tīmi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepa-
zīties Stopiņu novada tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv – “Pašvaldība” – “Sociālais 
dienests”.

2013.  gada 10.  jūlijā notikušajā do-
mes sēdē deputāti nobalsoja par 
Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2012.–2030.  gadam 
apstiprināšanu. Stratēģija stājusies 
spēkā līdz ar apstiprināšanas brīdi.

Apstiprinātās stratēģijas mate-
riālus var apskatīt Stopiņu novada 
domē Institūta ielā  1a, Ulbrokā, pie 
sekretāres darba laikā. Elektroniskā 
formātā stratēģija ir pieejama Sto-
piņu novada domes tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv sadaļā “Attīstība/Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija 2012.–
2030. gadam”. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
ir pašvaldības ilgtermiņa plānošanas 
dokuments, kurā noteikta pašvaldī-
bas attīstības politika līdz 2030.  ga-
dam  – definēta novada attīstības 
vīzija, stratēģiskie mērķi, attīstības 

ilgtermiņa prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva. Stratēģijas 
mērķis ir sekmēt novada ilgtspējīgu, 
līdzsvarotu un stabilu attīstību, kā arī 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabo-
šanos.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes nepieciešamību nosaka Te-
ritorijas attīstības plānošanas likums 
un citi normatīvie akti. Stratēģija ir 
ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozī-
mīgākais plānošanas dokuments, kas 
nosaka visu citu novada attīstības 
plānošanas dokumentu (attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, 
lokālplānojumu, detālplānojumu, at-
tīstības projektu u. tml.) saskaņotību 
un pakārtotību to izstrādes, ievieša-
nas, kā arī aktualizēšanas un grozīša-
nas stadijās.

Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīs-

tības stratēģijas 2012.–2030.  gadam 
izstrāde tika uzsākta pagājušā gada 
maijā. Uzsākot stratēģijas izstrādi, 
notika aptauja, kurā varēja piedalī-
ties novada iedzīvotāji un citi inte-
resenti. Stratēģijas 1. redakcijas pub-
liskā apspriešana notika no šī gada 
15. aprīļa līdz 14. maijam. Tās laikā 
tika organizēta sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksme Ulbrokas kultūras 
namā. Publiskās apspriešanas laikā 
tika saņemts viens priekšlikums, kas 
arī tika ņemts vērā.

Stopiņu novada dome pateicas 
visiem iedzīvotājiem un interesen-
tiem, kas piedalījās stratēģijas veido-
šanā, un aicina uz ražīgu sadarbību 
arī turpmāk!

Karīna Jansone, 
Stopiņu novada domes 

attīstības un plānošanas speciāliste

Ulbrokas vidusskola un Upesleju in-
ternātpamatskola-rehabilitācijas centrs 
ir saņēmis apstiprinājumu īstenot pro-
jektus, kas tika iesniegti Izglītības un 
zinātnes ministrijas izsludinātajā kon-
kursā “Sporta inventāra iegādei mācī-
bu priekšmeta “Sports” standarta īste-
nošanai izglītības iestādēs”. Konkursa 
galvenais mērķis bija iegādāties kvalita-
tīvu un skaitliski pietiekamu inventāru 
mācību priekšmeta “Sports” standarta 
īstenošanai izglītības iestādēs.

Apstiprināto projektu “Sportiskā 
Ulbrokas vidusskola” un “Sporta in-

ventāra iegā-
dei mācību 
priekšmeta 
“ S p o r t s ” 
standarta īstenošanai Upesleju internāt-
pamatskolā-rehabilitācijas centrā” ie-
tvaros tiks iegādāts gan aprīkojums pel-
dēšanas nodarbībām, gan aprīkojums 
futbola, basketbola un volejbola spēlei, 
gan augstlēkšanai, vieglatlētikas no-
darbībām, gan citām sporta nodarbību 
aktivitātēm. Projektu īstenošanas beigu 
termiņš ir 2013. gada 15. novembris.

Informē Stopiņu novada dome

Stopiņu novada domes “IEPIRKU-
MU KOMISIJAS NOLIKUMA” 
(apstiprināts Stopiņu novada domes 
26.06.2013. sēdē (protokols nr.  3, 
11. p.) 4.13. punkts nosaka, ka “Ko-
misija sniedz informāciju domei par 
iepirkumu procedūru rezultātiem, 
kuru līgumcena ir vienāda vai lielāka 
par Ls 10 000”.
 • Iepirkums “Multifunkcionāla 
sporta seguma iegāde Ulbrokas 
sporta kompleksam”, identifikāci-
jas nr. SND 2013/ 15  (8.1)-ELFLA.

Atbilstoši nolikumā noteiktajiem 
piedāvājumu iesniegšanas nosacīju-
miem tika iesniegti 2 (divi) piedāvā-
jumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolēma: 
līguma slēgšanas tiesības iepirku-
mā “Multifunkcionāla sporta segu-
ma iegāde Ulbrokas sporta kom-
pleksam” (identifikācijas nr. SND 
2013/15(8.1)-ELFLA), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt SIA “Laurus Pro”, 
reģ. nr. 40103584142, juridiskā adre-
se J. Vācieša iela 3-35, Rīga, LV-1021, 
ar kopējo līguma summu Ls bez 
PVN 19  245,60 (deviņpadsmit tūk-
stoši divi simti četrdesmit pieci lati, 
60  sant.), PVN 21 % Ls 4041,58, Ls 
ar PVN 23 287,18.

Pamatojums: vismazākā cena no 
piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma 
prasībām.

• Iepirkums “Upesleju internāt-
pamatskolas-rehabilitācijas centra 
lifta jaunbūve ciematā Upeslejas, 
Stopiņu novadā”, identifikācijas nr. 
SND 2013/19 (8.1).

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolēma: 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Upesleju internātpamatskolas-re-
habilitācijas centra lifta jaunbūve, 
ciematā Upeslejas, Stopiņu novadā” 
(identifikācijas nr. SND 2013/19 
(8.1)), piešķirt un par uzvarētāju 
atzīt SIA “Recept-Holding Lifts”, reģ. 
nr. 40003180117, juridiskā adrese 
Pulka iela 14, Rīga, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 15 867,02 (piec-
padsmit tūkstoši astoņi simti sešdes-
mit septiņi lati, 02 sant.), PVN 21 % 
3332,07, Ls ar PVN 19 199,09.

Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, mazākā cena.

• Iepirkums “Virtuves remont-
darbi Upesleju internātpamatsko-
lā-rehabilitācijas centrā”, identifi-
kācijas nr. SND 2013/22 (8.1).

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolēma: 
līguma slēgšanas tiesības iepirku-
mā “Virtuves remontdarbi Upesleju 
internātpamatskolā-rehabilitāci-
jas centrā” (identifikācijas nr. SND 
2013/22 (8.1)), piešķirt un par uzva-
rētāju atzīt SIA “AV Būvnieks”, reģ. 
nr. 42403024682, juridiskā adrese 
Maskavas iela 22, Rēzekne, LV-4600, 
ar kopējo līguma summu Ls bez 
PVN 16 298,42 (sešpadsmit tūkstoši 
divi simti deviņdesmit astoņi lati, 42 
sant.), PVN 21% 3422,67, Ls ar PVN 
19 721,09.

Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, mazākā cena.

• Iepirkums “Ulbrokas vidussko-
las 4. stāva telpu izbūves un venti-
lācijas rekonstrukcija (1.  kārta)”, 
identifikācijas nr. SND 2013/27 
(8.1).

Iepirkuma procedūras ietvaros ie-
sniegti 4 (četri) piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolēma: 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Ulbrokas vidusskolas 4.  stāva telpu 
izbūves un ventilācijas rekonstruk-
cija (1.  kārta)” (identifikācijas nr. 
SND 2013/27 (8.1)), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt SIA “Eirobūve Rīga”, 
reģ. nr. 40003297260, juridiskā adre-
se Rankas iela 13, Rīga, ar kopējo lī-
guma summu Ls bez PVN 99 164,42 
(deviņdesmit deviņi tūkstoši viens 
simts sešdesmit četri lati, 42 sant.), 
PVN 21  % 20  824,53, Ls ar PVN 
119 988,95.

Pamatojums: vismazākā cena no 
piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma 
prasībām.
•	Iepirkums “Pašvaldības ceļa 

Cekules stacija–Cekules ciemats at-
jaunošana”, identifikācijas nr. SND 
2013/26 (8.1).

Iepirkuma procedūras ietvaros ie-
sniegti 8 (astoņi)piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 

iesniegtos piedāvājumus, nolēma: 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Pašvaldības ceļa Cekules stacija–
Cekules ciemats atjaunošana”, ID 
nr. SND 2013/26 (8.1), piešķirt un 
par uzvarētāju noteikt SIA “IKO”, 
reģ. nr. 48503012294, juridiskā ad-
rese “Kristāli”-16, Ropaži, Ropažu 
novads, LV-2135, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 19  981 (de-
viņpadsmit tūkstoši deviņi simti 
astoņdesmit viens lats, 00 sant.), 
PVN 21  % Ls 4196,01, Ls ar PVN 
24 177,01.

Pamatojums: vismazākā cena no 
piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma 
prasībām.

• Iepirkums “PII “Pienenīte” 
energoefektivitātes pasākumu īs-
tenošana, nodrošinot vides iegu-
vumu – samazinātu CO2 emisijas”, 
identifikācijas nr. SND 2013/33(SP)

Atklātā konkursa “PII “Pienenīte” 
energoefektivitātes pasākumu īste-
nošana, nodrošinot vides ieguvu-
mu  – samazinātu CO2 emisijas”, ID 
nr. SND 2013/18 (AK), nolikumā 
noteiktajā termiņā nebija iesniegts 
neviens piedāvājums.

Pamatojoties uz Publisko iepirku-
mu likuma 63.  panta pirmās daļas 
pirmo punktu, tika rīkota sarunu 
procedūra.

Izvērtējot sarunu procedūrā ie-
sniegto piedāvājumu, Iepirkumu ko-
misija nolēma:

Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkumā  – sarunu procedūrā “PII 
“Pienenīte” energoefektivitātes pa-
sākumu īstenošana, nodrošinot vi-
des ieguvumu  – samazinātu CO2 
emisijas”   (identifikācijas nr. SND 
2013/33 (SP)), piešķirt un par uzva-
rētāju atzīt SIA “Riga Rent”, reģ. nr. 
LV40003629944, Salacas iela 23-52, 
Rīga, LV-1019, ar kopējo līguma 
summu: Ls bez PVN 434  256,93 
(četri simti trīsdesmit četri tūksto-
ši divi simti piecdesmit seši lati, 93 
sant.), PVN 21 % 91 193,95, summa 
kopā ar PVN Ls 525  450,88, (kas 
sastāv no summas par fasādes re-
novāciju Ls bez PVN 228 624,23 un 
jumta rekonstrukcijas Ls bez PVN 
205 632,70).

Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, mazākā cena.

Jauns inventārs sporta nodarbībām

Apstiprināta Stopiņu novada  ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2012.–2030. gadam

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Iepirkumu komisijas ziņojums
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2013. gada 26. jūnijā nr. 10/13
Stopiņu novadā (protokols nr. 3, p. 12)

Saistošie noteikumi
“Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Turpinājums 6. lpp.      

I. Pašvaldības teritoriālais 
iedalījums un pašvaldības 
administrācijas struktūra
1. Stopiņu novads ir vienota un ne-
dalāma teritoriāla vienība. 
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību 
nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns – dome, kas pieņem 
lēmumus, nosaka pašvaldības in-
stitucionālo struktūru, lemj par 
autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju un pārval-
des uzdevumu izpildi, izstrādā un 
izpilda pašvaldības budžetu. Pašval-
dības dome atbilstoši kompetencei ir 
atbildīga par pašvaldības institūciju 
tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 
izlietojumu. 
3. Dome atbilstoši Republikas pil-
sētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumam sastāv no 15 
deputātiem. 
4. Lai nodrošinātu savu darbību un 
izstrādātu domes lēmumprojektus, 
dome no pašvaldības deputātiem 
ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:
4.1. Finanšu komiteja, kurā ir 7 lo-
cekļi;
4.2. Veselības aizsardzības, sociālo 
lietu un dzīvokļu komiteja, kurā ir 
ne vairāk kā 7 locekļi;
4.3. Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komiteja, kurā ir ne 
vairāk kā 7 locekļi;
4.4. Teritoriālās un uzņēmējdarbības 
attīstības komiteja, kurā ir ne vairāk 
kā 7 locekļi;
4.5. Zemes un mežu īpašumu komi-
teja, kurā ir ne vairāk kā 7 locekļi;
5. Pašvaldības dome ir izveidojusi 
šādas iestādes:
5.1. Stopiņu novada dome (turpmāk 
tekstā – centrālā administrācija);
5.2. Ulbrokas vidusskola;
5.3. Stopiņu pamatskola;
5.4. Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola;
5.5. Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte”;
5.6. Bāriņtiesa;
5.7. Sociālais dienests; 
5.8. Gaismas internātpamatskola;
5.9. Upesleju internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs;
5.10. Būvvalde;
5.11. Pašvaldības policija;
5.12. Ulbrokas kultūras nams, kura 
sastāvā darbojas:
5.12.1. Stopiņu novada muzejs;
5.13. Ulbrokas sporta komplekss, 
kura sastāvā darbojas;
5.13.1. Stopiņu baseins;

5.14. Ulbrokas bibliotēka;
5.15. Sauriešu bibliotēka;
5.16. Dienas centrs “Upeslejas”;
5.17. Dienas centrs “Saurieši”;
5.18. Dienas centrs “Ulbroka”;
5.19. Dienas centrs “Cekule”;
5.20. Dienas centrs “Līči”.
Pašvaldības iestādes darbojas uz do-
mes apstiprināta nolikuma pamata. 
6. Pašvaldības centrālā administrā-
cija ir pašvaldības iestāde, kas no-
drošina domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu, un tā sa-
stāv no:
6.1. Dzimtsarakstu nodaļas;
6.2. Juridiskās daļas;
6.3. Finanšu vadības, analīzes un 
grāmatvedības nodaļas;
6.4. Personāla daļas;
6.5. Kancelejas;
6.6.Tautas mākslas studijas “Ulbro-
ka”.
7. Pašvaldības domes padotībā atbil-
stoši tās apstiprinātam nolikumam 
ir šādas pašvaldības aģentūras:
7.1. “Stopiņu ambulance”;
7.2. “Saimnieks”.
8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja 
šādās kapitālsabiedrībās:
8.1. SIA “Getliņi 2” (100 %);
8.2. SIA “Getliņi Eko” (2,08 %); 8.3. 
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” (2,59 %);
8.4. SIA “Stopiņu kolektors” (20,11 
%).
9. Pašvaldība ir dalībnieks šādās 
biedrībās (nodibinājumos):
9.1. biedrībā “Latvijas Pašvaldību 
savienība”.
10. Atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai dome ir izveidojusi šādas 
pastāvīgās komisijas:
10.1. vēlēšanu komisiju;
10.2. administratīvo komisiju;
10.3. iepirkumu komisiju;
10.4. izsoles komisiju;
10.5. civilās aizsardzības komisiju;
10.6. satiksmes drošības, ceļu ap-
saimniekošanas un ceļu pārņem-
šanas komisiju;
10.7. korupcijas novēršanas komi-
siju; 
10.8. tarifu komisiju.
11. Komisiju darbību reglamentē 
pašvaldības domē apstiprināti no-
likumi. Nolikumā norāda:
11.1. komisijas izveidošanas kārtību;
11.2. komisijas priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka, ja tāds ir, 
pienākumus un tiesības;
11.3. komisijas kompetenci;
11.4. komisijas organizatoriskās un 
tehniskās apkalpošanas kārtību;
11.5. citus jautājumus, kurus pašval-

dības dome uzskata par svarīgiem.
12. Dome var lemt par komisiju un 
darba grupu izveidošanu atsevišķu 
pašvaldības uzdevumu veikšanai. 
Šādas komisijas un darba grupas 
tiek izveidotas noteiktu uzdevumu 
veikšanai. Izveidotās darba grupas 
un komisijas darbojas uz pašvaldī-
bas domes apstiprināta nolikuma 
pamata vai to kompetence var tikt 
noteikta domes lēmumā, ar kuru tā 
tiek izveidota.
13. Dome, ne retāk kā vienu reizi 
kalendārajā gadā, uzaicina audi-
torfirmu vai zvērinātu revidentu 
finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas 
pārskatu sagatavošanai un atzinuma 
sniegšanai par saimnieciskā gada 
pārskatu.

II. Domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka un 
izpilddirektora pilnvaras
14. Domes darbu vada domes 
priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:
14.1. ir politiski un likumā “Par paš-
valdībām” noteiktā kārtībā atbildīgs 
par pašvaldības domes darbu;
14.2. ierosina jautājumu izskatīša-
nu pašvaldības domē, pastāvīgajās 
komitejās un komisijās;
14.3. saskaņo pašvaldības admi-
nistrācijas darbinieku pieņemšanu 
darbā un atbrīvošanu no darba;
14.4. koordinē deputātu, adminis-
trācijas darbinieku un pašvaldības 
institūciju darbību;
14.5. domes vārdā paraksta līgumus 
un citus juridiskos dokumentus šajā 
nolikumā noteiktajā kārtībā; 
14.6. atver un slēdz kontus banku 
iestādēs;
14.7. dod saistošus rīkojumus paš-
valdības administrācijas darbinie-
kiem;
14.8. sagatavo izskatīšanai domes 
sēdēs valsts iestāžu amatpersonu 
iesniegumus;
14.9. amata zaudēšanas gadījumā 
nodrošina dokumentācijas un ma-
teriālo vērtību nodošanu jaunajam 
domes priekšsēdētājam;
14.10. pārstāv Stopiņu novada paš-
valdību attiecībās ar valsti, citām 
pašvaldībām, fiziskām un juridis-
kām personām;
14.11. pārstāv pašvaldību kapitālsa-
biedrībās, kurās pašvaldība ir kapi-
tāldaļu turētāja;
14.12. bez īpaša pilnvarojuma pār-
stāv domi tiesā;
14.13. atbild par tiesas spriedumu 
izpildi lietās, kurās viena no pusēm 
ir dome;

14.14. darbojas domes pretkorupci-
jas pasākumu un pašvaldības darba 
atklātības uzlabošanas jomā;
14.15. veic citus pienākumus, kas 
paredzēti likumos, Ministru kabi-
neta noteikumos, domes lēmumos 
un šajā nolikumā.
15. Domes priekšsēdētājam ir viens 
vietnieks. 
16. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
16.1. pilda domes priekšsēdētāja pie-
nākumus viņa prombūtnes laikā vai 
viņa uzdevumā, kā arī pilda citus 
pienākumus likumā paredzētajos 
gadījumos;
16.2. organizē administrācijas dar-
binieku un pašvaldības institūciju 
darbību;
16.3. koordinē komisiju darbību;
16.4. pēc komisiju priekšsēdētāju 
priekšlikuma nosaka komisiju un 
darba grupu sēžu norises vietu un 
laiku;
16.5. iesniedz domes priekšsēdētā-
jam priekšlikumus izveidot darba 
grupas un komisijas savu pienāku-
mu un tiesību realizācijai, iesaistot 
tajās pašvaldības administrācijas, ies-
tāžu un uzņēmumu un pieaicinātos 
speciālistus un pašvaldības teritorijas 
iedzīvotājus;
16.6. organizē fizisku un juridisku 
personu iesniegumu apriti pašval-
dības struktūrvienībās;
16.7. veic citus domes priekšsēdētāja 
uzdotus uzdevumus.
17. Pašvaldības administrācijas va-
dītājs ir izpilddirektors, kurš:
17.1. saskaņojot ar domes priekšsē-
dētāju, pieņem darbā un atbrīvo no 
darba pašvaldības administrācijas 
darbiniekus, kā arī paraksta koplī-
gumu ar pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem;
17.2. organizē domes lēmumu izpil-
di un ir tiesīgs iesniegt priekšliku-
mus domes pastāvīgajās komitejās; 
17.3. iesniedz domei priekšlikumus 
par pašvaldības iestāžu, aģentūru un 
uzņēmumu izveidošanu, reorganizā-
ciju un likvidēšanu;
17.4. iesniedz domei priekšlikumus 
par pašvaldības iestāžu nelikumīgu 
un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 
17.5. dod rīkojumus pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vadītā-
jiem, kā arī citiem administrācijas 
darbiniekiem;
17.6. ierosina domei iecelt amatā 
vai atbrīvot no amata pašvaldības 
iestāžu vadītājus;
17.7. organizē teritorijas attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, 
publiskā pārskata un budžeta pro-

jektu izstrādi;
17.8. pēc domes vai priekšsēdētāja 
pieprasījuma sniedz ziņojumus un 
pārskatus par pieprasītajiem jautā-
jumiem; 
17.9. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pār-
valdes iekārtas likumu pilnīgi vai 
daļēji pārņemt administrācijas liet-
vedībā esošu lietu savā kompetencē; 
17.10. ir tiesīgs piedalīties domes 
un komiteju sēdēs un jautājumu 
apspriešanā; 
17.11. domes lēmumos noteiktā kār-
tībā un ietvaros rīkojas ar pašval-
dības mantu un finanšu resursiem, 
slēdz saimnieciskus darījumus ar ju-
ridiskajām un fiziskajām personām;
17.12. pēc kārtējām pašvaldības do-
mes vēlēšanām un priekšsēdētāja 
amata zaudēšanas gadījumā orga-
nizē dokumentācijas un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam domes 
priekšsēdētājam;
17.13. saskaņā ar domes lēmumiem 
veic citus pienākumus.
18. Pēc kārtējām pašvaldības domes 
vēlēšanām un pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas 
gadījumā domes priekšsēdētājs no-
drošina un izpilddirektors organizē 
dokumentācijas un materiālo vērtī-
bu nodošanu jaunajam pašvaldības 
domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu 
laikā tiek sastādīts nodošanas-pie-
ņemšanas akts, ko paraksta pilnva-
ras zaudējušais domes priekšsēdē-
tājs, jaunais domes priekšsēdētājs, 
izpilddirektors un Finanšu vadības, 
analīzes un grāmatvedības nodaļas 
pārstāvis.
19. Domes priekšsēdētājs, priekš-
sēdētāja vietnieks un citas vēlētas 
pašvaldības amatpersonas, kā arī iz-
pilddirektors un citi pašvaldības ad-
ministrācijas darbinieki pašvaldības 
budžeta ietvaros saņem atlīdzību par 
savu pienākumu pildīšanu saskaņā 
ar normatīvajiem tiesību aktiem, 
domes lēmumiem, priekšsēdētāja 
rīkojumiem, iekšējiem normatīva-
jiem aktiem, štatu sarakstiem un 
koplīgumu.

III. Domes pastāvīgo 
komiteju kompetence, 
to darba organizācija un 
nodrošinājums
20. Domes deputātus komitejās ievēl 
atbilstoši likumam “Par pašvaldī-
bām” un šim nolikumam. 
Komiteju locekļi un priekšsēdētā-
ji par piedalīšanos komiteju sēdēs 
un citu deputātu pienākumu pil-



dīšanu saņem atlīdzību atbilstoši 
normatīvajiem aktiem un domes 
lēmumiem.
21. Lēmumu projektus, kas saistīti 
ar finansiālajiem jautājumiem, no-
dod izskatīšanai finanšu komitejai. 
Finanšu komiteja:
21.1. nodrošina pašvaldības budžeta 
projekta izstrādāšanu, izskata citu 
pastāvīgo komiteju sagatavotos 
budžeta projekta priekšlikumus un 
iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē; 
21.2. sniedz atzinumu par budžeta 
projektu, tajā izdarāmajiem grozī-
jumiem, kā arī par prioritātēm lī-
dzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta 
budžeta ieņēmumu daļa;
21.3. sniedz atzinumu par projek-
tiem, kas saistīti ar finanšu resursu 
izlietošanu, kā arī par domes lēmu-
mu projektiem, ja šo lēmumu reali-
zācija saistīta ar budžetā neparedzē-
tiem izdevumiem vai grozījumiem 
budžeta ieņēmumu daļā;
21.4. sniedz priekšlikumus par paš-
valdību īpašumu apsaimniekošanu;
21.5. sniedz atzinumus par pašval-
dības nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanu;
21.6. sniedz atzinumus par pašvaldī-
bas nedzīvojamo telpu nomu;
21.7. savas kompetences ietvaros 
izskata amatpersonu, iestāžu, komi-
siju, darba grupu budžeta līdzekļu 
pieprasījumus un projektus; 
21.8. organizē gada pārskata izstrādi;
21.9. izskata jautājumus par nekus-
tamā īpašuma nodokļu atviegloju-
mu piešķiršanu.
22. Veselības aizsardzības, sociālo 
lietu un dzīvokļu komiteja sagatavo 
izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
22.1. par sociālo palīdzību;
22.2. par veselības aprūpi un aiz-
sardzību;
22.3. par ārvalstnieku un bezvalst-
nieku jautājumiem;
22.4. par komunālajiem pakalpo-
jumiem;
22.5. par teritorijas labiekārtošanu;
22.6. par dzīvojamā fonda uzturē-
šanu;
22.7. pārrauga dzīvokļu sadali un 
maiņu, kā arī sagatavo šo jautājumu 
izskatīšanu domes sēdēs;
22.8. par pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, veic 
palīdzības reģistra uzturēšanu un 
aktualizēšanu;
22.9. savas kompetences ietvaros iz-
skata amatpersonu, iestāžu, kapitāl-
sabiedrību, komisiju un darba grupu 
budžeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniedz tos finanšu komitejā;
22.10. kontrolē sociālās un veselības 
aprūpei paredzēto līdzekļu izlieto-
šanu.
23. Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komiteja:
23.1. sagatavo izskatīšanai domes 
sēdē jautājumus, kas skar pašvaldī-

bas izglītības, kultūras un reliģiskos 
jautājumus;
23.2. izskata savā pārziņā esošo 
amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, 
darba grupu, komisiju budžeta lī-
dzekļu pieprasījumus un projektus 
un iesniedz tos finanšu komitejai;
23.3. organizē piedalīšanos Latvijas 
mēroga rīkotajos kultūras un sporta 
pasākumos, kā arī kultūras un spor-
ta darbu novadā;
23.4. apzina, vāc un sistematizē no-
vada kultūrvēsturiskos materiālus, 
veicina tradīciju veidošanos;
sadarbībā ar Novada teritoriālās un 
uzņēmējdarbības attīstības komi-
teju risina novada teritorijā esošo 
pieminekļu, parku un apstādījumu 
uzturēšanas jautājumus;
23.5. seko un kontrolē izglītības 
iestāžu, dienas centru, bibliotēku, 
muzeja darbu novadā, organizē ie-
dzīvotājiem mūžizglītības iespējas. 
24. Teritoriālās un uzņēmējdarbības 
attīstības komiteja sagatavo izskatī-
šanai domes sēdē jautājumus par:
24.1. teritorijas attīstības plānu un 
apbūves kārtību;
24.2. īpašumu un teritorijas izman-
tošanu;
24.3. teritorijas apstādījumu plāno-
šanu;
24.4. dabas piesārņojumu novada 
teritorijā;
24.5. nekustamo īpašumu lietoša-
nas mērķu noteikšanu un adrešu 
piešķiršanu novada teritorijā;
24.6. starptautisko sadarbību un 
tūrismu;
24.7. investīciju projektu sagatavo-
šanu un realizāciju,
24.8. izskata ieteikumus par terito-
riālās attīstības projektu;
24.9. izskata jautājumus par pašval-
dības īpašuma apsaimniekošanas 
lietderību;
24.10. savas kompetences ietvaros 
izskata amatpersonu, iestāžu, ka-
pitālsabiedrību, komisiju un darba 
grupu budžeta līdzekļu pieprasīju-
mus un iesniedz tos finanšu komi-
tejā.
25. Zemes un mežu īpašumu ko-
miteja sagatavo izskatīšanai domes 
sēdē jautājumus:
25.1. par pašvaldības zemes nomu;
25.2. par zemes reformas un priva-
tizācijas jautājumiem;
25.3. par pašvaldības zemju ap-
saimniekošanas un izmantošanas 
kārtību;
25.4. piekrišanu zemes iegādei LR 
nepilsoņiem;
25.5. savas kompetences ietvaros iz-
skata amatpersonu, iestāžu, kapitāl-
sabiedrību, komisiju un darba grupu 
budžeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniedz tos finanšu komitejā.
26. Domes pastāvīgajām komitejām 
un deputātiem, pildot savus pienā-
kumus, ir tiesības:
26.1. iepazīties ar pašvaldības admi-
nistrācijas, struktūrvienību, iestāžu, 

kapitālsabiedrību dokumentāciju, 
saņemt dokumentu norakstus, kas 
nepieciešami jautājumu izlemšanai 
komiteju sēdēs; 
26.2. saņemt no pašvaldības amat-
personām, iestādēm un kapitālsa-
biedrībām nepieciešamos dokumen-
tus un paskaidrojumus;
26.3. domstarpību starp pastāvīga-
jām komitejām, deputātiem un paš-
valdības amatpersonām, iestādēm 
un kapitālsabiedrībām gadījumus 
izskata domes priekšsēdētājs vai 
dome. Domes priekšsēdētājs izvēr-
tē, kādos gadījumos domstarpības 
izskata dome;
26.4. komiteju sēdes notiek ne retāk 
kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sē-
des ir atklātas. Tajās var piedalīties 
ikviens domes deputāts. Komitejām 
un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz 
sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem 
ir padomdevēja tiesības. Komitejas 
var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir 
jāizskata jautājumi, kas skar vairā-
ku komiteju kompetenci. Komiteju 
priekšsēdētāji vienojas, kurš no vi-
ņiem vadīs kopīgo sēdi;
26.5. komitejas sēžu norises laiku un 
vietu nosaka komitejas priekšsēdē-
tājs, saskaņojot ar domes priekšsē-
dētāju un paziņojot domes kance-
lejai. Komiteju sēdes nedrīkst būt 
tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes;
26.6. domes priekšsēdētāja nozīmēts 
administrācijas darbinieks nodro-
šina komiteju darba tehnisko ap-
kalpošanu:
26.7. paziņo komitejas locekļiem par 
komitejas kārtējām un ārkārtas sē-
dēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;
26.8. tehniski sagatavo dokumen-
tus jautājumu izskatīšanai komiteju 
sēdēs;
26.9. nodrošina komitejas sēžu pro-
tokolēšanu un sagatavo komitejas 
sēžu protokolus;
26.10. sagatavo domes lēmumu 
projektus par jautājumiem, kas tiek 
izskatīti komitejā;
26.11. kārto komitejas lietvedību, 
veic dokumentu uzskaiti un no-
drošina to saglabāšanu atbilstoši 
lietvedības noteikumiem;
26.12. veic citus uzdevumus komi-
tejas darba tehniskai nodrošinā-
šanai komitejas priekšsēdētāja vai 
viņa prombūtnes laikā vietnieka 
uzdevumā.
27. No komitejas locekļiem ar vien-
kāršu balsu vairākumu var ievēlēt 
komitejas priekšsēdētāja vietnieku, 
kas pilda komitejas priekšsēdētāja 
pienākumus prombūtnes laikā.
28. Komitejas priekšsēdētājs, bet 
viņa prombūtnes laikā priekšsēdē-
tāja vietnieks:
28.1. vada komitejas darbu, ir at-
bildīgs par komitejas lēmumu un 
uzdevumu izpildi;
28.2. izstrādā komitejas sēdes kār-
tību;
28.3. sagatavo, sasauc un vada ko-

mitejas sēdes;
28.4. pārstāv komitejas viedokli 
domes sēdēs, komisijās un citās 
institūcijās;
28.5. veic citus pienākumus saskaņā 
ar šo nolikumu.
29. Komitejas darba kārtību, komi-
tejas lēmumu projektus, atzinumus 
par tiem, izziņas materiālus, depu-
tātu iesniegumus, priekšlikumus un 
jautājumus izsniedz deputātiem ne 
vēlāk kā vienu dienu pirms komi-
tejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 
trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
30. Komiteja var izskatīt jautājumus, 
ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse 
no komitejas sastāva. Komiteja pie-
ņem lēmumus ar klātesošo locekļu 
balsu vairākumu. Ja, balsojot par 
lēmumu, balsis sadalās vienādi, iz-
šķiroša ir komitejas priekšsēdētāja 
balss. Komitejas sēdes protokolu 
paraksta visi klātesošie komitejas 
locekļi. 
31. Ja uz komitejas sēdi neierodas 
komitejas locekļu vairākums, tad 
komitejas priekšsēdētājs sasauc 
atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk 
kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc 
septiņām dienām. Ja uz atkārtotu 
komitejas sēdi neierodas komitejas 
locekļu vairākums, tad komitejas 
priekšsēdētājam par to jāpaziņo 
domei.
32. Komitejas locekļi un priekšsē-
dētājs var tikt izslēgti no komitejas 
sastāva ar domes lēmumu, kā arī 
gadījumos, ja komitejas loceklis trīs 
reizes pēc kārtas neattaisnojošu ie-
meslu dēļ neierodas uz komiteju 
sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek 
izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.
33. Domes deputāti var veidot de-
putātu frakcijas. Katrā frakcijā ir 
jābūt ne mazāk kā trīs domes de-
putātiem. Par frakcijas sastāvu tās 
vadība rakstiski informē domi nāka-
majā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. 
34. Pastāvīgo komiteju priekšsē-
dētājiem (un viņu vietniekiem) ar 
pašvaldības lēmumu var noteikt 
iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne 
retāk kā vienu reizi mēnesī) paš-
valdības telpās. Attiecīgās pastāvīgās 
komitejas priekšsēdētājs jautājumu 
izskatīšanā savos pieņemšanas laikos 
ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašval-
dības administrācijas darbinieku, 
saskaņojot ar domes priekšsēdētāju 
vai tā vietnieku un izpilddirektoru. 

IV. Pašvaldības lēmumu 
projektu sagatavošanas 
kārtība un līgumu 
noslēgšanas procedūra
35. Domes sēdes darba kārtību no-
saka domes priekšsēdētājs. Domes 
sēdes darba kārtībā tiek iekļauts 
jebkurš jautājums, kas iesniegts do-
mes priekšsēdētājam ne vēlāk kā trīs 
darba dienas pirms kārtējās domes 
sēdes. Par citu jautājumu iekļauša-
nu domes darba kārtībā likumā no-

teiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot 
domes sēdes darba kārtībā iekļautos 
jautājumus, ziņojuma sniedzējs in-
formē domi par lēmumu projektu 
izskatīšanas secību un saņemtajiem 
atzinumiem.
36. Domes lēmumu projekti jāie-
sniedz rakstveidā, tajos jābūt no-
rādītam:
36.1. kas un kad šos lēmuma pro-
jektus ir gatavojis; 
36.2. kādās institūcijās projekts iz-
skatīts;
36.3. kas ir projekta iesniedzējs, 
projekta iesniedzēja paraksts un 
datums;
36.4. no kādiem līdzekļiem tiek 
paredzēts lēmuma izpildes nodro-
šinājums, ja jautājumu izpilde sais-
tīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietošanu;
36.5. kad projektu vēlams izskatīt 
domes sēdē.
37. Domes lēmumu projektus pirms 
to iekļaušanas sēdes darba kārtībā 
nodod izskatīšanai domes juridiskā 
dienesta darbiniekam vai pašvaldī-
bas institūcijām vai tās darbiniekiem 
atbilstoši kompetencei. Pašvaldības 
saistošo noteikumu projekts, kas iz-
strādāts, lai pašvaldība varētu pildīt 
autonomo funkciju vai brīvprātīgo 
iniciatīvu, jāiesniedz pašvaldības ju-
ristam atzinuma sniegšanai par sais-
tošo noteikumu projekta atbilstību 
augstākstāvošajiem normatīvajiem 
aktiem un juridiskās tehnikas no-
teikumiem.
38. Lēmumu projekti un materiā-
li, kas izskatāmi domes sēdē, jāie-
sniedz kancelejā, kura tos iereģistrē 
un nodod domes priekšsēdētājam. 
Priekšsēdētājs izskata iesniegto lē-
muma projektu un nosaka pastāvīgo 
komiteju (ja projekts netiek virzīts 
no komitejas vai ja tas attiecas uz 
vairākām komitejām) un pašvaldī-
bas institūciju vai tās darbinieku, 
kam jāizskata un papildus jāsniedz 
rakstisks atzinums par sagatavoto 
projektu. 
39. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
lemj pašvaldības dome. Pasākumi, 
kas nav saistīti ar gada budžeta pie-
ņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr 
pašvaldības dome nav piešķīrusi 
nepieciešamos finanšu līdzekļus 
un izdarījusi attiecīgus grozījumus 
budžetā. Ja šādi pasākumi ir pare-
dzēti ar likumu vai citu ārēju nor-
matīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti 
bez pašvaldības domes iepriekšēja 
pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami 
šāda atļauja jāsaņem. 
40. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt 
sagatavotajam lēmuma projektam, 
tad komitejai jāiesniedz domei cits 
lēmuma projekta variants. Par pa-
stāvīgajās komitejās izskatītajiem lē-
muma projektiem domes sēdē ziņo 
pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 
vai kāds no komitejas locekļiem.
41. Ar domes sēdes darba kārtību, 
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domes lēmumu projektiem, atzinu-
miem par tiem un izziņas materiā-
liem domes deputāti var iepazīties 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes 
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs 
stundas pirms ārkārtas sēdes.
42. Ja pastāvīgajā komiteja izskata 
administratīvā akta projektu, kas 
personai liedz tiesības vai uzliek tai 
pienākumus, tad komitejas priekšsē-
dētājs organizē personas uzaicināša-
nu viedokļa un argumentu noskaid-
rošanai par izskatāmo jautājumu, 
ja personas viedoklis saskaņā ar 
Administratīvā procesa likumu nav 
noskaidrots. Persona var netikt uz-
aicināta paskaidrojumu sniegšanai, 
ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs 
vai ir citi Administratīvā procesa 
likumā noteiktie iemesli, kad per-
sonas viedokļa noskaidrošana nav 
nepieciešama.
43. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs 
bez domes saskaņojuma parakstīt 
saimnieciskos līgumus, kuriem, 
saskaņā ar pašvaldības iepirkumu 
reglamentējošiem normatīviem ak-
tiem, nav jārīko konkurss.
44. Ja lēmumu par līgumu noslēg-
šanu pieņem pašvaldības dome, tad 
lēmumā norāda līguma noslēgšanai 
pilnvaroto personu un termiņu.

V. Domes darba reglaments
45. Domes sēdes ir kārtējas un ār-
kārtas. 
46. Domes kārtējās sēdes notiek ne 
retāk kā vienu reizi mēnesī.
47. Domes kārtējās sēdes sasauc 
domes priekšsēdētājs, nosakot sē-
des norises laiku, vietu un darba 
kārtību.
48. Pašvaldības sekretāre reģistrē de-
putātu piedalīšanos sēdēs. Domes 
sēdē jāpiedalās domes priekšsēdētā-
ja norīkotam pašvaldības juristam. 
Nepieciešamības gadījumā domes 
sēdēs jāpiedalās domes izpilddirek-
toram. Citu pašvaldības darbinieku 
piedalīšanos jautājuma izskatīšanā 
nepieciešamības gadījumā nodrošina 
domes priekšsēdētājs.
49. Domes priekšsēdētājs:
49.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz 
sēdi;
49.2. dod vārdu ziņotājam;
49.3. nodrošina iespēju deputātiem 
uzdot jautājumus ziņotājam un ci-
tiem klātesošajiem;
49.4. vada debates;
49.5. ierosina jautājumu nobalso-
šanu;
49.6. izsludina pārtraukumus sēdē 
un piedāvā sēdes datumu, laiku un 
vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;
49.7. nodod sēdes vadīšanu par 
atsevišķu jautājumu domes priekš-
sēdētāja vietniekam, ja par to viņš 
vēlas uzstāties debatēs.
50. Domes sēdes jautājumu apsprie-
šanai ir šāda secība:
50.1. ziņojums;
50.2. deputātu jautājumi;

50.3. debates;
50.4. ziņotāja galavārds;
50.5. priekšsēdētāja viedoklis, 
50.6. balsošana;
50.7. balsošanas rezultātu paziņo-
šana.
51. Par izskatāmajiem jautājumiem 
domes sēdē var ziņot deputāti vai 
atbildīgie pašvaldības administrācijas 
darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs 
var uzaicināt citas personas sniegt 
papildus vai precizējošu informāciju. 
Par debašu beigām paziņo priekšsē-
dētājs. Debates var pārtraukt, ja par 
to nobalso ne mazāk kā 2/3 klāte-
sošo deputātu. Sēdes darba kārtībā 
iekļautos jautājumus izskata divos 
lasījumos, ja to rakstiski līdz domes 
sēdes sākumam pieprasa vismaz pie-
ci deputāti.
52. Domes priekšsēdētājam ir pienā-
kums nodrošināt domes sēdēs kārtī-
bu. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti 
neievēro deputāts, tas tiek fiksēts 
protokolā. Ja domes sēdes kārtību 
atkārtoti neievēro citas personas, 
priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt 
vainīgo personu no domes sēdes 
norises telpas.
53. Ja deputāts neievēro domes 
sēdes kārtību, runājot debatēs, tad 
domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa 
uzstāšanos debatēs, un turpmāk, ap-
spriežot konkrēto jautājumu, viņam 
vairs netiek dots vārds.
54. Personām, kuras uzaicinātas pie-
dalīties domes sēdēs, kā arī citiem 
pašvaldības iedzīvotājiem, masu in-
formācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri 
vēlas klausīties domes sēdi, pirms 
domes sēdes jāreģistrējas pie darbi-
nieka, kurš protokolē domes sēdes.
55. Pašvaldības iedzīvotājiem un ci-
tām personām, kuras ir klāt domes 
sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs 
un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.
56. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu 
projektiem un citiem dokumentiem 
jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja 
sēdē tiek iesniegti jautājumi citā va-
lodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja 
ir pievienots dokumenta tulkojums 
valsts valodā. Uzstājoties debatēs, 
var lietot citas valodas, ja dome var 
nodrošināt debašu tulkošanu valsts 
valodā.
57. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem netiek izpildīts noteik-
tajā termiņā, domes priekšsēdētājs 
vai tā vietnieks sniedz informāciju, 
norādot motīvus, kādēļ lēmums nav 
izpildīts.
58. Ja dome sēdes darba kārtībā 
iekļautie jautājumi netiek izskatīti 
vienā sēdes dienā, sēde tiek tur-
pināta nākamajā dienā vai dienā, 
par kuru vienojas deputāti. Ja do-
mes sēdes darba kārtībā iekļautos 
jautājumus nav iespējams izskatīt 
deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad 
domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un 
nosaka atkārtotās sēdes norises vietu 
un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek 

sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām 
un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit 
dienām.
59. Par katru domes sēdē izskatā-
mo jautājumu pēc ziņojuma depu-
tātiem ir tiesības uzdot ziņotājam 
jautājumus. Ja par kādu konkrētu 
jautājumu uz domes sēdi ir uzaici-
nātas ieinteresētās personas, tad pēc 
domes priekšsēdētāja vai ziņotāja 
priekšlikuma tām tiek dots vārds, un 
tikai pēc tam notiek debates.
60. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, 
skatot jautājumu, lēmuma pieņem-
šanas procesā ir radušās domstarpī-
bas, proti, ja lēmums nav pieņemts 
vienbalsīgi, attiecīgās komitejas 
priekšsēdētājam vai viņa pilnvaro-
tam komitejas pārstāvim ir jāziņo 
domes sēdē par visiem atšķirīgajiem 
viedokļiem. Ja debates netiek atklā-
tas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma 
balso par lēmuma projektu.
61. Domes sēdēs ziņotājam ziņoju-
mam par izskatāmo jautājumu tiek 
dotas ne vairāk kā desmit minūtes. 
Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto 
laiku var pagarināt, ja par to nobal-
so klātesošo deputātu vairākums.
62. Uzstājoties debatēs, katram ru-
nātājam tiek dotas ne vairāk kā pie-
cas minūtes. Debatēs par attiecīgo 
jautājumu var uzstāties ne vairāk 
kā divas reizes.
63. Visi labojumi domes lēmumu 
projektiem ir jāiesniedz rakstveidā 
līdz balsošanas sākumam un, ja ie-
spējams, tiem ir jābūt pavairotiem 
līdz debašu par konkrēto jautājumu 
beigām. Iesniegtie domes lēmuma 
projekta labojumi iesniedzējam ir 
jāparaksta.
64. Ja tas nepieciešams lietas virzī-
bai, domes priekšsēdētājs var izlemt 
par mutisku priekšlikumu izskatīša-
nu un balsošanu par tiem.
65. Ja tiek iesniegti labojumi domes 
lēmuma projektam, tad jābalso par 
labojumu pieņemšanu, nevis par 
pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti 
vairāki labojumi, tad vispirms jā-
balso par to labojumu, kurš visvai-
rāk atšķiras no izskatāmā lēmuma 
projekta. Šaubu gadījumā domes 
priekšsēdētājs konsultējas ar tās 
pastāvīgās komitejas, kura gatavo-
ja atzinumu par lēmuma projektu, 
priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso 
par iesniegtajiem domes lēmumu 
projektu labojumiem, nosaka domes 
priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana 
par vairākiem lēmuma projekta va-
riantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja 
par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošiem deputātiem. Ja neviens 
no lēmuma projektiem nesaņem 
pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota 
atkārtota balsošana par tiem diviem 
lēmuma projektiem, kuri pirmā bal-
sošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja 
nav saņemts nepieciešamais balsu 
skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
66.  Domes sēdē drīkst runāt tikai 

tad, kad vārdu ir devis priekšsēdē-
tājs. Priekšroka uzstāties debatēs 
ir tam deputātam, kurš rakstiski 
iesniedzis priekšsēdētājam priekš-
likumu piedalīties debatēs.
67.  Ziņotājam ir tiesības uz gala-
vārdu pēc debatēm.
68. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir 
kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo 
domes priekšsēdētājam pirms balso-
šanas rezultātu paziņošanas, pretējā 
gadījumā balsojuma izmaiņas netiek 
ņemtas vērā.
69. Balsošanas rezultātus paziņo 
domes priekšsēdētājs.
70. Ja balsošana notiek vārdiski, tad 
no deputātiem tiek ievēlēta balsu 
skaitīšanas komisija trīs cilvēku 
sastāvā. Šajā gadījumā balsu skai-
tīšanas komisija balsu skaitīšanas 
rezultātus iesniedz domes priekš-
sēdētājam, kurš paziņo balsošanas 
rezultātus.
71. Pašvaldības deputāts, kurš ir 
piedalījies lēmuma pieņemšanā un 
ir izteicis pretēju priekšlikumu vai 
balsojis pret priekšlikumu, ir tiesīgs 
lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli 
sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, 
kuri saņemti pirms protokola pa-
rakstīšanas, ir pievienojami proto-
kolam. Personas, kuras ir balsojušas 
pret priekšlikumu nav atbildīgas par 
pieņemto lēmumu.
72. Domes lēmumi un domes sēžu 
protokoli ir publiski pieejami. Do-
mes lēmumus publicē pašvaldības 
mājaslapā internetā. Informācijas 
pieejamību nodrošina domes kan-
celeja. Pieejamību domes lēmumiem 
un domes sēžu protokoliem nodro-
šina, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos informācijas pieejamības 
ierobežojumus.
73. Deputātiem ir tiesības iepazī-
ties ar domes sēdes protokolu un 
piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt 
pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu 
laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad 
deputāts nevar prasīt izdarīt proto-
kolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ie-
rakstam, tad viņam ir tiesības prasīt 
protokola apstiprināšanu nākamajā 
domes kārtējā sēdē.
74. Domes sekretāre pēc domes 
sēdes sagatavo un deputātiem dara 
brīvi pieejamas sēžu protokola un 
tam pievienoto lēmumu kopijas.
75. Deputātam ir tiesības iesniegt 
pieprasījumus un iesniegumus. Tos 
iesniedz domes kancelejā. Deputātu 
pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā do-
mes sēdē un pieņemts lēmums par 
to izpildes organizēšanas kārtību. 
Atbilde uz deputāta iesniegumu jā-
sniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja 
atbildes sagatavošanai nepieciešams 
ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne 
ilgāk kā septiņu dienu laikā, par to 
paziņojot iesniedzējam trīs dienu 
laikā no iesnieguma saņemšanas.
76. Pašvaldības saistošos noteikumus 
triju dienu laikā pēc parakstīšanas 

nosūta Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai izvērtēša-
nai un atzinuma sniegšanai. Dome 
saistošos noteikumus publicē bez-
maksas izdevumā “Tēvzemīte”, izliek 
redzamā vietā pašvaldības domes 
ēkā. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas laikrakstā, ja saistoša-
jos noteikumos nav noteikts vēlāks 
spēkā stāšanās laiks.
77. Ja pašvaldības dome ir pieņē-
musi administratīvo aktu, kas var 
skart trešo personu likumīgās tie-
sības un intereses, tad šo personu 
informēšanai par pieņemto admi-
nistratīvo aktu pašvaldības domes 
priekšsēdētājs vai administratīvā 
akta projekta izstrādātājs var iero-
sināt informāciju par tā pieņemšanu 
publicēt laikrakstā.
78. Domes sēžu protokolu izraks-
tus pilnvarotas parakstīt Stopiņu 
novada domes sekretāres, ievērojot 
06.05.2010. likumu “Dokumentu ju-
ridiskā spēka likums” un 28.09.2010. 
MK noteikumus nr. 916 “Dokumen-
tu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”.

VI. Iedzīvotāju pieņemšana 
un iesniegumu izskatīšanas 
kārtība 
79. Domes priekšsēdētājam, priekš-
sēdētāja vietniekam un izpilddirek-
toram divas reizes nedēļā ir iedzīvo-
tāju pieņemšanas laiki: pirmdienās 
no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no 
plkst. 14.00 līdz 19.00, un ceturt-
dienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 un 
no plkst. 14.00 līdz 17.00.
80. Domes deputāti rīko iedzīvo-
tāju pieņemšanas ne retāk kā reizi 
divos mēnešos, par ko informācija 
izliekama uz informācijas stenda un 
publicējama domes interneta mājas 
lapā. 
81. Institūciju vadītāji un domes 
atbildīgie darbinieki apmeklētājus 
pieņem saskaņā ar domes priekšsē-
dētāja apstiprinātu apmeklētāju pie-
ņemšanas sarakstu, kurš izliekams 
uz informācijas stenda un publi-
cējams domes interneta mājaslapā.
82. Ikvienai personai ir tiesības ie-
pazīties ar pašvaldības pieņemtajiem 
lēmumiem, izņemot, ja tie satur 
informāciju, kura nav izpaužama 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Pašvaldība nav tiesīga atteikt infor-
māciju par pašvaldības budžeta izlie-
tojumu un noslēgtajiem līgumiem, 
izņemot, ja informācija ir komerc-
noslēpums. Atteikumu informācijas 
pieejamībai jāpamato. Personai ir 
pienākums pamatot informācijas ie-
gūšanas nepieciešamību, ko persona 
var darīt arī mutvārdiem.
83. Par pašvaldības oficiālo doku-
mentu vai apliecinātu to kopiju 
izsniegšanu pašvaldība var iekasēt 
nodevu saskaņā ar likumu “Par no-
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tā kā jūnijā ir saņemts ļoti daudz jau-
tājumu par patērētā karstā ūdens ap-
maksu par maiju, sniedzu vienkāršo-
tu skaidrojumu par maksas aprēķinu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem PA “Saimnieks” ir iz-
strādājusi un Stopiņu novada dome 
apstiprinājusi “Patērētās siltumener-
ģijas sadales un maksas aprēķinā-
šanas kārtību”, kura stājas spēkā ar 
2013. gada 1. maiju.

2012.  gadā PA “Saimnieks” uz-
stādīja visās daudzdzīvokļu mājās 
siltuma un ūdens skaitītājus karsta-
jam ūdenim. Saskaņā ar metodiku 
patērētais siltums karstā ūdens saga-
tavošanai tiek sadalīts divās kompo-
nentēs:
• siltums karstā ūdens cirkulācijai;
• siltums karstā ūdens uzsildīšanai.
Siltums karstā ūdens cirkulācijai ir 
noteikts 0,1 MWh dzīvoklim (īpašu-
mam).

Maijā siltumenerģijas tarifs – 
44,47 Ls/MWh, līdz ar to maksa dzī-
voklim ir 0,1 x 44,47 = 4,45 Ls/no dzī-
vokļa (bez PVN).

Piemērs aprēķinam maijā
• 60 dzīvokļu māja,
• siltuma patēriņš karstajam ūdenim 
pēc skaitītāja – 21 MWh,
• patērētais aukstais ūdens karstā 
ūdens sagatavošanai pēc skaitītāja – 
208 m3,
• siltumenerģijas tarifs maijā 44,47 Ls/
MWh (bez PVN).
Siltumenerģija cirkulācijai.
0,1MWh/dzīvoklim x 60 dzīvokļi = 6 

MWh
Siltumenerģija karstā ūdens uzsildī-
šanai
21 MWh - 6 MWh = 15 MWh
Viena kubikmetra karstā ūdens cena.
15 MWh x 44,47 Ls/MWh = 3,207Ls/m3

208 m3

Dzīvokļos, kur ir uzstādīti skaitītāji, 
iedzīvotāji maksā:
patērētie m3 x 3,207 Ls/m3 (bez PVN)
Dzīvokļos, kur nav uzstādīti karstā 
ūdens patēriņa skaitītāji, ir apstip-
rināta patēriņa norma  – 2,73  m3 no 
cilvēka mēnesī.
Līdz ar to maksa būs
2,73 m3 x 3,207 Ls/m3 = 8,76 Ls no cil-
vēka mēnesī (bez PVN).

tādā veidā aprēķins katrai mā-
jai tiek veikts atsevišķi pēc siltuma 
un ūdens patēriņa skaitītāju rādīju-
miem. Lai kontrolētu un piedalītos 
skaitītāju rādījumu nolasīšanā un 
aprēķinu veikšanā, lūdzu dzīvokļa 
īpašniekus deleģēt savu pārstāvi.

Iepriekšējais karstā ūdens tarifs 
bija apstiprināts 2008. gada 10. sep-
tembrī, Stopiņu novada domes sē-
des protokols nr. 88, un tas bija:
• 2,54 Ls/m3 (bez PVN);
• 7,49 Ls/iedzīvotāja (bez PVN).
tarifs bija vienāds visiem novada 
ciematu patērētājiem, kuriem karsto 
ūdeni piegādā PA “Saimnieks”

Metodika “Patērētās siltumener-
ģijas sadales un maksas aprēķinā-
šanas kārtība” ir pieejama PA “Saim-
nieks” mājaslapā http://www.saim-
niekspa.lv/.

J. Koponāns, direktors 

Grozīt Stopiņu novada domes 
2013.  gada 26.  jūnija saistošos 
noteikumus “STOPIŅU NO-
VADA PAŠVALDĪBAS NOLI-
KUMS” nr. 10/13.

“Saistošo noteikumu 10.8. pun-
kta vārdus “tarifu komisiju” aizstāt 
ar vārdiem “Maksas pakalpojumu 
aprēķināšanas komisiju”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas. 
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. Stopiņu novada paš-
valdībā sabiedriskos pakalpoju-
mus sniedz pašvaldības izveidota 
aģentūra, kurai par sniegtajiem 
pakalpojumiem tiek noteikti mak-
sas pakalpojumi. Tarifu noteikša-
nā kompetenta ir Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija, 
kura nosaka komercsabiedrību 
sniegto pakalpojumu tarifus. Lai 
nodrošinātu komisijas nosauku-

ma atbilstību tās veiktajiem tie-
šajiem pienākumiem, ir priekš-
likums mainīt Tarifu komisijas 
nosaukumu uz “Maksas pakalpo-
jumu aprēķināšanas komisija”.
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumu sagatavošanas mēr-
ķis ir aktualizēt domes komisiju 
nosaukumu atbilstoši tās veikta-
jiem tiešajiem pienākumiem.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.
5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Saistošo 
noteikumu grozījumu pieņemša-
na nemainīs esošās administratī-
vās procedūras.
6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav at-
tiecināms.

2013. gada 3. jūlijā nr. 11/13
Stopiņu novadā (protokols nr. 4, p. 12)

Saistošie noteikumi
“Grozījumi 2013. gada 26. jūnija 

saistošajos noteikumos nr. 10/13

 “STOPIŅU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 27. punktu

         Sākums 7. lpp.

dokļiem un nodevām”.
84. Iesniegumu, sūdzību un priekšli-
kumu reģistrēšanu organizē kanceleja. 
Aizliegta dokumentu nodošana tālāk 
jebkuram pašvaldības darbiniekam vai 
pašvaldības institūcijai bez reģistrāci-
jas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu 
virzība pašvaldības struktūrvienībās 
un citās institūcijās nosaka domes 
izdoti iekšēji normatīvi akti.
85. Mutvārdos izteiktos iesniegu-
mus, sūdzības vai priekšlikumus, ja 
uz tiem nav iespējams sniegt atbildi 
tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, 
noformē rakstveidā (norādot vārdu, 
uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) 
un ievēro tos pašus reģistrācijas un 
izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas 
uz rakstveida iesniegumiem.
86. Saņemot anonīmu iesniegumu, 
vai iesniegumu, kura noformējums 
neatbilst normatīvo aktu prasībām, 
attiecīgā pašvaldības darbinieka 
pienākums ir to noteiktajā kārtībā 
virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma 
reģistrēšanas atbildīgā amatpersona 
izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja 
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši 
kompetencei reaģēt uz iesniegumā 
norādīto informāciju, tad pašvaldības 
darbinieks, kurš izskata attiecīgo ie-
sniegumu, sastāda dienesta ziņojumu 
un par to informē tiešo vadītāju. 
87. Izskatot iesniegumu, iegūt infor-
māciju ir attiecīgās pašvaldību insti-
tūcijas vai amatpersonas pienākums, 
izņemot normatīvos aktos noteiktos 
gadījumus, kad informācijas iegūšana 
ir personas pienākums. Persona pēc 
iespējas piedalās informācijas iegū-
šanā un izvērtēšanā. Do mes amat-
personas un darbinieki savā darbībā 
ievēro 23.03.2000. likumu “Fizisko 
personu datu aizsardzības likums”.
88. Ikvienai personai ir tiesības ie-
gūt informāciju par viņa iesniegu-
ma virzību pašvaldības institūcijās 
un tiesības iesniegt iesniegumam 
papildinājumus un precizējumus.

VII. Publiskās 
apspriešanas kārtība
89. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdz-
dalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes 
jautājumu izlemšanā, gadījumos, 

kas noteikti šajā nolikumā vai citos 
normatīvajos aktos, ar pašvaldības 
domes lēmumu visā pašvaldības te-
ritorijā vai tās daļā, var tikt organi-
zēta publiskā apspriešana. Publiskā 
apspriešana jārīko:
89.1. par pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežu grozīšanu;
89.2. par pašvaldības attīstības pro-
grammām un projektiem, kas būtiski 
ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;
89.3. ja tiek celta sabiedriski nozī-
mīga būve;
89.4. ja būvniecība būtiski ietekmē 
vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves 
apstākļus vai nekustamā īpašuma 
vērtību;
89.5. ja apbūve paredzēta publiskā 
lietošanā esošā teritorijā;
89.6. citiem normatīvos aktos noteik-
tajiem jautājumiem.
90. Pašvaldības dome var pieņemt 
lēmumu rīkot publisko apspriešanu 
par citiem jautājumiem, kas nav mi-
nēti šā nolikuma 94. punktā, izņemot 
jautājumus, kas:
90.1. saistīti ar amatpersonu iecelša-
nu vai atcelšanu un citiem personāla 
jautājumiem;
90.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai 
juridisku personu, it sevišķi adminis-
tratīvu aktu;
90.3. saistīti ar valsts pārvaldes funk-
ciju īstenošanu;
90.4. budžetu un nodokļu maksā-
jumiem un atbrīvojumiem no tiem;
90.5. ir citu publisko institūciju kom-
petencē.
91. Par publiskās apspriešanas rīko-
šanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
attiecīga ierosinājuma saņemšanas 
attiecīgās pašvaldības dome var lemt:
91.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu 
iniciatīvas;
91.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas;
91.3. pēc pašvaldības domes priekš-
sēdētāja iniciatīvas;
91.4. citos likumā noteiktos gadīju-
mos.
Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā 
apspriešana var notikt, ja ne mazāk 
kā pieci procenti no attiecīgās teri-
torijas iedzīvotājiem šajā nolikumā 
noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības 
domē. Šajā nolikumā noteiktā publis-
kās apspriešanas kārtība nav piemē-
rojama attiecībā uz publisko apsprie-

šanu, kas tiek organizēta Būvniecības 
likumā paredzētajos gadījumos.
92. Publiskās apspriešanas rezultā-
tiem ir konsultatīvs raksturs.
93. Iesniedzot ierosinājumu publiskās 
apspriešanas sarīkošanai, norāda:
93.1. tās datumu un termiņus;
93.2. paredzamā jautājuma iespējamo 
formulējumu;
93.3. publiskās apspriešanas rezultātu 
aprēķināšanas metodiku;
93.4. publiskās apspriešanas lapas 
formu;
93.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, ku-
riem jāpiedalās publiskajā apsprieša-
na, lai publisko apspriešanu uzskatītu 
par notikušu.
Par publiskās apspriešanas rīkošanu 
un rezultātu apkopošanu atbildīgs 
ir domes izpilddirektors, kura pie-
nākums ir nodrošināt pausto vie-
dokļu apkopošanu, publicēt vietējā 
laikrakstā informatīvu ziņojumu 
(kopsavilkumu) par apspriešanas 
rezultātiem, kā arī publicēt pieņem-
to domes lēmumu, kurā izmantoti 
publiskās apspriešanas rezultāti. 

VIII. Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas kārtība
94. Pašvaldības administrācija 
un pašvaldības iestādes var izdot 
administratīvos aktus autonomās 
kompetences jautājumos, ja admi-
nistratīvā akta izdošanas tiesības 
izriet no likumiem vai Ministru 
kabineta noteikumiem vai šādas 
tiesības atbilstoši likumiem vai 
Ministru kabineta noteikumiem 
noteiktas pašvaldības saistošajos 
noteikumos.
95. Šā nolikuma 94. punkta kārtībā 
izdotos pašvaldības administrācijas 
administratīvos aktus var apstrīdēt, 
iesniedzot iesniegumu par adminis-
tratīvā akta apstrīdēšanu pašvaldības 
domei.
96. Pašvaldības padotībā esošo in-
stitūciju un amatpersonu faktisko 
rīcību un administratīvos aktus var 
apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu par 
administratīvā akta apstrīdēšanu paš-
valdības domei. 
97. Ja persona apstrīd administratīvo 
aktu un prasa atlīdzināt mantiskos 
zaudējumus vai personisko kaitēju-
mu, arī morālo kaitējumu, tad par 
to lemj pašvaldības dome.

Karstā ūdens apmaksas aprēķini
Iedzīvotāju  ievērībai•

Un tā šobrīd “Palādas” rāda 
komēdiju “Ontans i Anne” astoņās 
daļās. Līgo parka apmeklētājiem 
bija iespēja redzēt amizanto lugas 
otro daļu “Kuozu goda jubileja”. Si-
žeta līnija īsumā – bērni pierunā ve-
cākus atzīmēt kopā nodzīvoto gadu 
ar nelielām svinībām, abi gaviļnieki 
ar satraukumu gatavojas šiem svēt-
kiem, taču ne viss iecerētais tiek 
īstenots, jo pārpratumi ienes savas 
korekcijas.

Baltinavieši tik tiešām izstaroja 
latgalisko vitalitāti un sirds siltumu, 
kas spēja izraut ikvienu no ikdienas 
steigas un uzrīkoja  svētkus dvēselei. 
Vienaldzīgs nepalika neviens no 
skatītājiem. Aktieri bija izcili, si-
žets – spraigs, komiskām situācijām 
piesātināts. Sulīgā valoda un aktieru 
neatkārtojamā mīmika lika pasmai-
dīt ikvienam Līgo parka apmeklētā-
jam. Mēs ļoti gaidīsim amatierteātri 
“Palādas” atkal pie mums, lai uzzi-
nātu arī citus “Ontana i Annes” pie-
dzīvojumus. 

Tā “Līgo parkam – 25!” teātra 
sezona ir noslēgusies. Augusts būs 
koncertu mēnesis. Par to varam 
pārliecināties, ieskatoties Stopiņu 
novada mājaslapā, kā arī sekojot 
līdzi reklāmai. Koncerti būs lielis-
ki – katrs atradīs savai gaumei un 
sirdij tīkamāko. Lai mums visiem 
saulains un priecīgu emociju pie-
sātināts vasaras pēdējais mēnesis! 
Uz tikšanos Līgo parkā! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras 

nama vadītāja

Jūlijs – teātra mēnesis Līgo parkā
         Sākums 1. lpp.
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Arvien izteiktāk iezīmējas vie-
tējas nozīmes kultūrainavis-
kie stāsti par Stopiņu novadā 
esošajām senajām mājvietām, 
priekšmetiskajām liecībām, 
likteņiem un pārmantotām 
vērtībām. Caur svešādo vai 
citādo mēs vērtējam savu pa-
tību un spējam sevi bagātināt 
vien tad, ja tam ir savs stāsts un 
skats uz notikumu likumsaka-
rībām. Tajā ir atmiņas, sirsnība, 
joka dzirksts un kaut kas savs.

Piedāvājam “Krīvu” māju saimnie-
ka Dzintara Āboliņa un “Lazdiņu” 
māju saimnieces Antas Sparinskas 
stāstījumu par cilvēkiem un lietām, 
kam paši labprāt piešķir nozīmi.

“Laiki nav svarīgi, svarīgs 
ir cilvēks”

(Imants Ziedonis)
Tagadējais “Krīvu” māju saimnieks 
Dzintars Āboliņš pie ēkas celtnie-
cības strādājis visu savu dzīves 
laiku, gan veidojot no jauna, gan 
īstenojot senās ieceres. Ēkas pār-
būve aizsākta 1960. gadā uz vecās 
kūts pamatiem. Mājas nosaukumu 
maiņa nav zināma.

Saimniekošanas pirmsākumi 
meklējami 1936.  gadā vecātēva 
Guntara Āboliņa paveiktajā, “kad 
tas karš sācies, vecaistēvs ir piekrā-
vis ratus ar diviem zirgiem un te ap-
stājies, nu brauks prom, es nezinu, 
uz ārzemēm, tā, kā visi bēga prom. 
Un tad ir no lidmašīnas nomesta 
bumba tur kaut kur, un tad, kad 
sprāga viņa, tad nosita vienu zirgu, 
un tad vecaistēvs teicis – nu ko tad, 
cik tālu ar vienu aizbrauks, nu, un 
tā palika,” stāsta Dzintars Āboliņš. 
Zeme nopirkta ar visiem viņa pa-
rādiem un nosaukumu “Pārupes”. 
“Vecamtēvam zemi Ulmanis nede-
va, jo viņš bija sarkanais strēlnieks,” 
atminas Dzintars Āboliņš.

Vissenāko notikumu liecinieks 
ir pagalmā redzamais pagrabs, kas, 
kā štābs vai stratēģiska vadības mīt-
ne kalpojis gan krievu, gan vācu 
karavīriem. “.. vienā pusē viņi guļ, 
nu dzīvojuši, vecaistēvs ar bērniem, 
un otrā pusē ir bijis tas štābs. Un te, 
kur tas, tā viņu mašīna, apmēram 
bišķiņ tur tālāk, tur ir bijis tas mīn-
metējs un no turienes riktīgi bļāvis 
“nohain mal”,” atceras Dzintars Ābo-
liņš. Pagraba durvīs ir laikmeta zī-
mes. “Jā, tās durvis ir palikušas no 
tiem laikiem... ar visām šķembām, 
un, kad es te jaucu nost, bija tāds 
stallītis zirgiem, tad tas tur viss bija 

vienās šķembās, tie koki visi pilli,” 
par durvīm stāsta Dzintars Āboliņš.

Blakus pagrabam klēts ar se-
natnīgu darbarīku un priekšmetu 
elpu – ratiņš, stampiņa, lāde, kar-
bītlampa, jūgendstila krēsls, foto-
grāfijas.

Dzintara atmiņās ataust Ulbro-
kas muižas kalējs Igals: “Tas bija 
kādreiz muižas barona kalējs, tad 
jau viņš staigāja ar tādu kociņu, bet 
vēl viņš strādāja smēdē.” Tikai īsu 
mirkli ļaujoties skatienam kaimiņu 
virzienā, dzirdam Dzintaru Āboli-
ņu sakām: “.. te, kur lazdas, tur bija 
šķūnis kādreiz liels, un Lazda ar bija 
liels saimnieks.”

“Lai ābeles piezied 
pilnu tāli,
Vajag ļoti ticēt tām” 

(Imants Ziedonis)
Ikviena māja vēro līdzcilvēku rīcī-
bu, piedzīvo sev zināmus notiku-
mus un piešķir tiem zināmus likte-
ņus un laika zīmes satvaru. Arī tad, 
kad mājas noslēpums ierakstīts vien 
ēkas pamatos, jumta dakstiņos, rei-
zēm pietrūkst vien līdzcilvēku roku 
siltuma, atbalsta un pašapziņas.

Stopiņu novada “Lazdiņas” ir 
zināmā Lazdas tēva celtās mājas. 
Toreiz 1920.  gadā, kad bezzem-
niekiem dalīja zemi, Erihs Mārtiņš 
Lazda ar sievu Adelheidi, sākumā 
Tīnūžu muižas, tolaik Ulbrokas 
muižas dārznieks, saņēma vairāk 
nekā 27 pūrvietas zemi. 1922. gadā 
poļu laukstrādnieki uzcēla guļbūves 
ēku. Māju, kurā visā tās pastāvēša-
nas laikā (1922–2004) nepieciešams 
līdzcilvēku atbalsts. “.. saimniecībā 
sāk palīdzēt no kara bēgļu gaitām 
pārradies, Sibīrijā skolā gājušais dēls 
Erihs Lazda (1903–2004) un Eriha 
dvīņu brālis Ernests (1903-?). Mā-
sas Milda un Erna arī ir devušās pa-
saulē ar I pasaules kara bēgļu vilcie-
nu, nonākušas Vladivostokā. Erna 
pārceļas uz Ameriku un tur veido 
ģimeni. Sava tēva uzceltajās mājās 
kopā ar meitu viesojas tikai vienreiz 
1979. gadā. Milda no Vladivostokas 
atgriezās Latvijā un apprecējās ar 
tālumā iepazīto desu fabrikas īpaš-
nieku Gulbi. Līdz mūža novakaram 
vasaras Milda (1898–1992) pava-
dīja tēva mājās un kopa savu dār-
ziņu. Pārējo dzīvi viņa vadīja Rīgā, 
Bauskas ielā  25, vīram piederošajā 
un nacionalizētajā daudzdzīvokļu 
mājā. Līdz II pasaules karam “Laz-
diņās” rit spraiga saimniekošana – 
nolīsta bērzu birzs, sastādīti plaši 
zemeņu lauki. Raža vesta uz Rīgas 

tirgu,” stāsta Anta Sparinska.
“1934.  gadā Erihs apprec Rī-

gas meitu Martu Gedus, pārceļas 
uz dzīvi Pārdaugavā, Buļļu ielā 19, 
tomēr saimniekošanu “Lazdiņās” 
nepārtrauc. 1938.  gadā Erihs ar 
Ernestu iegādājas kuļmašīnu un 
braukā pa Pierīgas muižiņām, la-
bību kuldami. Ernesta ceļi pazūd 
kara laika Vācijā uzlidojumu laikā. 
Arī Erihs, 1944. gadā ar velosipēdu 
dodoties no Pārdaugavas uz Ulbro-
ku, pie Deglava ielas pārbrauktuves 
tiek vācu armijas aizturēts un nogā-
dāts uz kuģa. Dzimtenē paliek sie-
va, divas meitas – Elga (1938–1996) 
un Dzintra (1944–1995), divas ap-
rūpējamas mājas. Erihs atgriežas 
dzimtenē 1947.  gadā un līdz pen-
sijai strādā Rīgas kokapstrādāšanas 
kombinātā “Milgrāvis”,” Eriha ceļus 
atklāj Anta Sparinska.

Mazmazmeita Anta Sparinska, 
tagadējā “Lazdiņu” mājas īpašnie-
ce, meitas vārdā Lazda, raksturo 
mājas sākotnējo izskatu  – koka 
guļbūve, kuras jumta konstrukci-
ja 1940.  gadā tiek apšūta ar šīfera 
plāksnēm, arī mājas sienas tikušas 
apšūtas. Piebilstot, ka minētais ap-
stāklis ļoti strauji pasliktināja mājas 
vēdināšanu un saglabāšanu. 

Sašķobījās arī vēsturisko no-
tikumu rats. “Lazdiņu” māja ir 
pajumte kara nomocītiem ceļinie-
kiem  – visiem tiem, kuriem nav, 
kur iet. Līdz 1971. gadam datētajos 
Mājas grāmatas ierakstos lasām 
svešu ļaužu vārdus un to gājumu, 
meklējot pajumti, uguns pavardu 
un “Lazdiņu” māju labvēlību. “Māj-
vietu šeit atrada daudzi, mājas teh-
niskajam stāvoklim gan tas par labu 
nenāca,” atzīst Anta Sparinska.

Mājā tiek izbūvēti vairāki mazi 
dzīvokļi, apaļajās krāsnīs iebūvēti 
plīts riņķi, zemes dalījums nelielos 
piemājas dārziņos, iztikai tiek au-
dzētas pat polārlapsas. Mārtiņš Laz-
da (1868–1950) 82  gadu vecumā 
aiziet mūžībā no traumas, ko guvis, 
nokrītot no kolhoza siena vezuma 
un salaužot gūžu. Brūk un sabrūk 
ne tikai sadzīves priekšmeti – plīts 
un griesti  –, bet mājas ikdienas 
gaitas pārtrauc vecvecmamma 
Adelheida Lazda, dzimusi Priede 
(1867–1966)  – galvenā uguns pa-
varda sargātāja. 

Vairākus gadus mājas tālākais 
liktenis ir vēju un caurvēju izdan-
cots. 

Liktenīgs pagrieziens ir Eriha 
Lazdas ģimenes 1971. gada lēmums 
visiem kopā no Rīgas doties uz 

“Lazdiņām” un nopietni saimnie-
kot. Mazajai Antai, Elgas meitai, 
toreiz tikai četri mēneši, tāpēc šīs 
mājas viņa var uzskatīt par savām 
vienīgajām un īstajām. 

Antas pirmās atmiņas par vec-
tēva dārznieka saimniekošanas lie-
tām “Lazdiņās” ir bezgalīgās lecektis 
un siltumnīcas. “Pavasaros kaimiņi 
rindās stāvēja pēc Lazdas tomātu un 
salātu stādiem. Rudeņos siltumnīcā 
gatavojās vīnogas ‘Frankentāls’, El-
gas aprūpēts, veidojas akmeņdārzs 
un krāšņas puķu dobes ar rozēm, 
dālijām, delfīnijām un lilijām. Kūtī 
dzīvoja truši un ik gadu pa cūkai ar 
iesauku Napoleons. Mājas omulībai 
tiek ievilkta centrālapkure, veikts 
remonts. Svinību reizēs pulcējās 
kaimiņi, draugi, darba biedri un pa-
ziņas. Sevišķi pieminamas skaistās 
tolaik neoficiālo Jāņu svinēšanas ar 
sadziedāšanos un kaimiņu aplīgo-
šanos,” atmiņās kavējas Anta Spa-
rinska. Liekas, dzīve rit savu gaitu. 
Līdz Anta 1994. gadā noskata vīru 
Ginti (1969) un paredz pārmaiņas 
saimniekošanas prasmē. Lieti no-
der Antas iemantotais dārznieces 
amats.

Pirms tam šīs zemes gaitas 
pārtrauc omamma Marta Lazda 
(1905–1980), un, piedzīvojot gadu 
simta un pat tūkstoša maiņu, mū-
žībā aiziet sirmais simtgadnieks 
Erihs Lazda. 

Tagadējie saimnieki raksturo 
mājas patieso situāciju. “Laika zobs 
veco māju nav sargājis. Saimnieko-
šanas sākumā, 90. gados, mājas vecā 
maizes krāsns atkal tika godā celta, 
un mīkla abrā rūga, kūtī aprūpējama 

bija uz Antas un Ginta kāzām kaimi-
ņu dāvātā pienīgā govs Dafne. Dena-
cionalizētajā zemē auga viss uzturam 
nepieciešamais  – kāposti, burkāni, 
kartupeļi utt. Pēc 2000.  gada pār-
baudot mājas stāvokli un apsverot 
remonta iespējas, ģimene tomēr 
nonāca pie slēdziena, ka nāksies 
pārdot daļu lauksaimniecības ze-
mes un blakus vecajai mājai celt 
jaunu, nākamajām paaudzēm lieto-
jamu māju,” stāsta Anta Sparinska.

Zīmīgi, ka jaunie saimnieki drīz 
pēc tam uzcēluši jaunu māju esošās 
tuvumā.

Tur arī rodam vērienīgus res-
taurētus interjera priekšmetus  – 
drēbju skapi, Jāņa Čakstes bufeti, 
barona krēslus, ozolkoka galdu, 
priekšmetiskās liecības no Ulbrokas 
muižas.

Seno laikmeta vēstījumu vē-
rojam vien vecās mājas logu acīs, 
kūts veidolā, Daugavas vecās 
gultnes nospiedumos un vectēva 
Eriha Lazdas stādītajās ābelēs ar 
aristokrātisku nosaukumu – Grā-
fenšteins jeb Rudens Svītrotais. 
Mūsu uzmanību piesaista dzim-
tas finiera ratiņi un Ulmaņlaiku 
piezīmju grāmatiņas ar norādēm 
katrai dienai, vārdu un laika vēs-
tījumu, metru sistēmu un laika 
zīmēm. Kādā citā atrodam svina-
mos svētkus, kā arī dažādu ama-
tu – dārzkopības, zvejnieku, med-
nieku – pamācības. 

No Dzintara Āboliņa un 
Antas Sparinskas vārdiem 

pierakstīja Ieva Nagle,
materiālu sagatavoja Daiga 

Brigmane un Kristīne Cimdiņa

Kultūrainaviskās 
viensētas

Senās mājvietas Stopiņu novadā•
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Tallinas turnīrā Stopiņu novads 
bija pārstāvēts ar divām zēnu ko-
mandām (2000.  gadā dzimušie 
un jaunāki un 2002. gadā dzimu-
šie un jaunāki zēni). Konkurence 
bija ļoti sīva starp Igaunijas, So-
mijas, Latvijas, Lietuvas un Krie-

vijas komandām. Jaunie spēlētāji 
ieguva nenovērtējamu starptau-
tisku pieredzi. Vecākie zēni spē-
lēja klasisko jeb 7  x  7 handbolu 
18  komandu konkurencē. Jau-
nākie puiši 17 komandu konku-
rencē nospēlēja ļoti veiksmīgi un 

ieņēma 11. vietu. 
2000.  gadā dzimušie un jau-

nāki. Komandā spēlēja Andris 
Vītols, Aleksejs Zaharovs, Toms 
Slušnijs, Kārlis Sausnītis, Klāvs 
Zvirgzdiņš, Everts Mote, Roberts 
Kozlovs, Sandis Otto. 2003. gadā 

dzimušie un jaunāki. Koman-
dā spēlēja Jēkabs Zvirbulis, Rit-
vars Grava, Arvils Grava, Matīss 
Tupe, Edžus Galvanovskis, Al-
berts Vītols.

Imants Čerņavskis,
handbola treneris

6.  jūlijā Ulbrokā notika ikga-
dējās Stopiņu novada uzņē-
mumu, iestāžu darbinieku, 
ģimeņu un iedzīvotāju ko-
mandu vasaras sporta spēles.

Pirms sacensību sākuma tika atklā-
ta “Veselības un aktivitāšu trase” 
Ulbrokas ezera krastā. Trasi atklāja 
Stopiņu novada priekšsēdētājs Jā-
nis Pumpurs, projekta realizētājs 
biedrības “Reāls piedzīvojums” va-
dītājs Sandijs Krastiņš un novada 
sporta organizators Ainārs Vaiču-
lens. Veselības un aktivitāšu trasi 
izveidoja biedrība “Reāls piedzīvo-

jums” Eiropas Savienības Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) pa-
sākuma “Teritoriju attīstības stra-
tēģiju īstenošana” aktivitātes “Cie-
matu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” 
projekta “Aktivitāšu un veselības 
trases izveide” ietvaros, piesaistot 
Stopiņu novada pašvaldības finan-
sējumu. Veselības trasē ir izveidoti 
objekti, šķēršļi, atrakcijas, soliņi, 
kur brīvo laiku lietderīgi var pava-
dīt bērni, jaunieši un pieaugušie. 
Trase pieejama bez maksas.

Vasaras sporta spēļu pro-
grammu organizēja Stopiņu no-

vads sadarbībā ar biedrību “Reāls 
piedzīvojums”. Visām dalībnieku 
komandām bija jāsacenšas Veselī-
bas un aktivitāšu trasē, šaušanā ar 
loku, ziloņu futbolā, jāšķērso ne-
tradicionālie striķu ceļi un jāspē-
kojas dvieļu volejbolā.

Sporta spēlēs valdīja draudzī-
ga atmosfēra, komandas atbalstī-
ja cita citu, un līdzjutēji palīdzēja 
sasniegt finišu. Nogurušos spor-
tistus lieliski spēcināja Stopiņu 
novada sarūpēta aukstā zupa.

Paldies visiem par izturību 
un sportisko garu!

Stopiņu novada pašvaldība

Handbola treneris 
Imants Čerņavskis 

aicina visus, 
kas vēlas gūt iemaņas 

handbola spēlē un 
palīdzēt Stopiņu handbola 

komandai sagatavoties 
jaunai handbola sezonai. 

Sezonas sākums 
6. augustā.

treniņu laiki Ulbrokas 
sporta kompleksā – 
otrdienās un piektdienās 
no plkst. 20.00
Īpaši tiek gaidīti 15.00–
17.00 gadus veci jaunieši.

Treneris Imants 
Čerņavskis, 

tālr. 26471967

Vasaras sporta spēles īsti sportiskā garā

Stopiņu jaunie handbolisti sacenšas Tallinā

Apsveicam visas komandas 
ar sasniegtajiem rezultātiem! 

1. vietā komanda “Knauf”
2. vietā komanda “Karnet”
3. vietā komanda “Iedomu draugi”
4. vietā komanda “Dome”
5. vietā komanda “Dzidriņas”
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Šovasar no 30. jūnija līdz 7. jū-
lijam Latvijā notika Vispārējie 
latviešu XXV Dziesmu un XV 
Deju svētki. Svētkos piedalījās 
40  000  dalībnieku, tai skaitā 
arī gandrīz 200 dalībnieku no 
Stopiņu novada sešiem paš-
darbības kolektīviem. 

Tas bija brīnišķīgs laiks, kad šķi-
ta  – gaisma tiešām līgo Latvijā! 
Pasākumu daudzveidīgajā klāstā 
ikvienam, kurš vēlējās, bija ie-
spēja atrast savai sirdij un gau-
mei tīkamāko. Galvenie akcenti, 
protams, bija deju lielkoncerts 
“Tēvu laipas” un svētku noslēgu-
ma koncerts Mežaparkā “Līgo”. 
Savukārt tautas lietišķās mākslas 
izstāde “Dziesma top citādi” jop-
rojām ir apskatāma Rīgas izstāžu 
zālē “Rīgas Mākslas telpa” Kungu 
ielā 3.

Stopiņu novada domes va-
dība jau vairākkārt izteikusi 
pateicību visiem mūsu novada 
pašdarbniekiem par izturību, 
enerģiju, dzīvesprieku un lielo, 
svētku gatavošanās un norises 
laikā ieguldīto darbu. Paldies 

Stopiņu novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrībai “Māra” šogad 
rudenī apritēs 20  gadi, kopš 
biedrības dibināšanas. Kā jau 
katrai biedrībai mums ir uzstā-
dīts darbības mērķis  – ģimeņu 
ar bērniem interešu aizsardzība 
un ģimenes vērtību popularizē-
šana sabiedrībā. 

Biedrībā “Māra” ir iesaistījušās dau-
dzas mūsu novada ģimenes, kopā 
esam organizējuši pasākumus, kas 
ļoti iepriecina ģimenes ar bērniem. 
Piemēram, šogad ļoti izdevusies 
bija organizētā Ģimenes diena 
15.  maijā Sauriešos, kur kopā bija 
sanākuši aptuveni 150 lieli un mazi 
pasākuma apmeklētāji.

Ejot laikam līdz, arī mūsu bied-
rība meklē ceļus, kā piesaistīt finan-

siālus līdzekļus, lai varētu dot ģime-
nēm, vietējai sabiedrībai lielāku la-
bumu ilgtermiņā ļaujot tām aktīvāk 
iesaistīties dažādās aktivitātēs, tā 
veicinot ģimeņu vērtību populari-
zēšanu sabiedrībā. 

Šogad, domājot, kā labāk 
stiprināt saites starp novada cie-
matiem, sadarbībā ar dienas cen-
triem “Ulbroka” un “Saurieši”, 
biedrība “Māra” kopīgi iesnie-
dzām projekta pieteikumu Borisa 
un Ināras Teterovu fonda izsludi-
nātajā programmā “Nāc un dari, 
Tu vari!”. Liels prieks mums bija 
par to, ka mūsu projekts “Stopiņu 
novada māmiņu radošā izglītoša-

nas biedrībā “Māra”” tika apstip-
rināts un nu tikai atliek to realizēt. 

Projekts “Stopiņu navada mā-
miņu radoša izglītošanas biedrī-
bā “Māra” tiks īstenots biedrības 
“Māra” telpās, dienas centros “Ul-
broka” un “Saurieši” laika posmā no 
2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 
31. decembrim. 

Kā jau projekta nosaukumā 
minēts, projekta mērķauditori-
ja  – Stopiņu novada jaunās mā-
miņas, māmiņas ar bērniem, kā 
arī novada sievietes. Projektā būs 
gan dažādas izglītojošas lekcijas 
vecākiem, piemēram, mediācija, 
ar kuras palīdzību spēt rast risinā-
jumu dažādās konflikta situācijās 
ģimenē, rodot abpusēji izdevīgu 
risinājumu, gan radošas nodar-
bības, kurās būs iespējams apgūt 

stikla un zīda apgleznošanu, ta-
pošanu jeb adīšanu uz grābekļa. 
Radītos darbus izrādīsim pašu 
veidotajās izstādēs  – dienas cen-
tros, bibliotēkās un izstāžu zālēs 
mūsu novadā. 

Būs smilšu un pasaku terapijas 
nodarbības bērniem un māmiņām 
kopā, liekot uzsvaru uz bērnu rado-
šo attīstību, kā arī šadā veidā veici-
not jauno māmiņu un viņu bērniņu 
savstarpēji veiksmīgāku un kvalita-
tīvāku komunikāciju.

Projektā ieplānots pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Skujenes 
pagasta Ģimeņu atbalsta rokdar-
bu studiju, apmeklēsim Āraišu 
amatu māju un Āraišu ezerpi-
li. Šajā ekskursijā dosies tie, kas 
aktīvi būs iesaistījušies projekta 
pasākumos. Kā katru gadu, arī 

nākamgad 15. maijā Ģimenes die-
nā organizēsim svētku pasākumu 
Sauriešos visiem novada paaudžu 
iedzīvotājiem – “Taureņu balle”.

Projekts “Stopiņu navada mā-
miņu radoša izglītošanas biedrī-
bā “Māra””, ko atbalsta Borisa un 
Ināras Teterovu fonds, ir daudz-
pusīgs, izglītojošs un radošu pasā-
kumu piesātināts, tāpēc aicinām 
pieteikties projekta dalībniekus – 
jaunās māmiņas, jaunietes, kā arī 
sievietes, kuras šī projekta aktivi-
tātes uzrunā. Pieteikties varat die-
nas centros “Ulbroka”, “Saurieši” 
un biedrībā “Māra” Ulbrokā, In-
stitūta ielā  14, 2.  stāvā biedrības 
telpās, kā arī pa tālruni 28373398, 
67956786 vai e-pastu dc.sauriesi@
stopini.lv, aviskere@tvnet.lv.

Anda Višķere

Borisa un Ināras Teterovu fonda atbalstītais projekts biedrībā “Māra”

“Stopiņu novada māmiņu radošā izglītošanās biedrībā “Māra””

Radošas izglītošanās iespējas māmiņām•

jauktajam korim “Ulbroka” (di-
riģenti Eduards Fiskovičs un Ina 
Ekarte), sieviešu korim “Mada-
ra” (diriģenti Imants Kalniņš un 
Zane Kažēna), vidējās paaudzes 
deju kolektīviem “Luste” (vadī-
tāja Ineta Svilāne) un “Stopiņš” 
(vadītāja Aiga Medne), koklētā-
ju ansamblim “Tīne” (vadītāja 
Vita Pinne) un TLMS “Ulbroka” 

 (vadītāja Ārija Vītoliņa). 
Svētdien, 7.  jūlija rītā, visi 

mūsu novada svētku dalībnieki 
piedalījās skaistajā dziesmu un 
deju svētku gājienā, kas notika no 
Brīvības pieminekļa līdz Dailes 
teātrim. Gājiena laikā valdošās 
emocijas nav iespējams apraks-
tīt, bet daži fotomirkļi apskatāmi 
Stopiņu novada mājaslapas gale-

rijā. Visu svētku dalībnieku vārdā 
liels paldies Annai Imbratei-Sili-
ņai par visu svarīgāko notikumu 
iemūžināšanu fotogrāfijās, kā arī 
par palīdzību svētku dalībnieku 
identifikācijas karšu tapšanā! 

Un tā  – šie brīnišķīgie svēt-
ki ir aizvadīti. Mums paliks ne 
tikai atmiņas, emocijas un foto-
grāfijas, bet arī mūsu īpašā, mūsu 

pašdarbnieku iedziedātā svētku 
zīme un karogs ar šo zīmi, kas 
tagad glabāsies Stopiņu novada 
muzejā. Rudenī pašdarbnieki at-
sāks savu darba sezonu, sākot ga-
tavoties jau nākamajiem dziesmu 
un deju svētkiem!

Inta Kalniņa,
Stopiņu novada 

kultūras dzīves vadītāja

Kad gaisma līgo Latvijā!
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Pasākumi augustā•

24. augustā Līgo parkā 

“Līgo parkam – 25”!
Plkst. 12.00 Pasākumi bērniem:
• “Pasaku nams” piedāvā muzikālu rotaļprogrammu bērniem “Zelta putekļi”;
• no plkst. 12.00 dažādas atrakcijas, radošās aktivitātes un darbnīcas; 
• Līgo parka svētku monētas kalšana.
Plkst. 19.00 koncerts “Novadu raksti Līgo parkā”
Koncertā piedalās:
• Valmieras teātra aktieru grupa “Žerāri“,  muzikālā apvienība “Vintāža”, grupa 
|“Ka tik ne tā!” no Aizkraukles, “Laimas muzikanti” – Uškānu ģimene no Latgales.
Noslēgumā – Līgo parka svētku “Lielā zaļumballe”.
No plkst. 22.00 muzicē “Marko Man Band” un Pits Andersons & “The Swamp Shakers”.
Ieeja visas dienas garumā – bez maksas!

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā
Augustā turpinās Ulbrokas bibliotē-
kas pētniecības projekts “Senās māj-
vietas Stopiņu novadā”, kas iekļauj 
latviskai videi raksturīgās vērtības  – 
seno mājvietu un dažādu priekšmetu 
apzināšanu, ēku foto fiksāciju, kā arī 
vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstu pie-
rakstus, sajūtot vidi, kur un kāpēc mēs 
dzīvojam. Aicinām atsaukties māju 
īpašniekus, kuri vēlas atbalstīt vai pie-
teikt mājvietu un senās apbūves foto-
fiksāciju, kā arī atbalsta kultūrvēsturis-
kā mantojuma kolekcijas veidošanu 
kopā ar LNB Digitālās bibliotēkas 
portāla “Zudusī Latvija” veidotājiem. 
Par kultūrvēsturiskām celtnēm uzska-
ta visas ēkas, kas celtas līdz 1940. ga-
dam. Informācija un objektu pieteik-
šana Ulbrokas bibliotēkā, sazinoties 
ar Daigu Brigmani, tālr. 67910503, 
e-pasts biblioteka@stopini.lv.
Darba grupā: 
• Valsts Kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspektore, Mākslas piemi-
nekļu nodaļas vecākā speciāliste, 
mākslas zinātniece un neskaitāmu 
publikāciju, pasākumu un grāmatu 
autore Vita Banga;
• Stopiņu novada vēstures muzeja 
krājuma glabātāja Renāte Priede;
• Stopiņu novada Sauriešu bibliotē-
kas vadītāja Kristīne Cimdiņa;
• Stopiņu novada Ulbrokas bibliotē-
kas vadītāja Daiga Brigmane;
• Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre Ieva Mūrniece;
• Stopiņu novada Ulbrokas bibliotē-
kas bibliotekāre Ieva Nagle.
Paldies viesmīlīgajiem māju īpašnie-
kiem par sniegto informāciju un to 
labvēlību materiāla atlasē, apstrādē 
un kolekcijas “Senās mājvietas Sto-
piņu novadā” izveidē. Apzinātas kul-
tūrainaviskās un priekšmetiskās lie-
cības – mājās “Krīvi”, “Birznieki”, “Liel-
kājas”, “Līdumnieki”, “Rozes”, Ziemeļu 
gatve 8, “Būmaņi,” “Lazdiņas”, “Kalēji”, 
“Krastiņi”, “Šalkas”, “Mālkalni”, “Liepas.” 
Sagatavoto materiālu lasiet infor-
matīvā izdevumā “tēvzemīte” sada-
ļā Kultūrainaviskās viensētas.

Sauriešu bibliotēkā
Augustā skatāmas trīs literatūras 
izstādes:
• “Gaismas avotus verot”  – Ingrīdai 

Sokolovai 90;
• Piebaldzēni  – dzejniecei Olgai Li-
sovskai  85, rakstniekam Matīsam 
Kaudzītem 165;
• “Skatuves valdniece”  – Veltai Lī-
nei 90.

DIENAS CENTROS
Sauriešu dienas centrā
No 28.  jūlija līdz 3.  augustam 
Upesleju internātpamatskolas-re-
habilitācijas centrā notiks program-
mas “Jaunatne darbībā” apmaiņas 
projekts “Youth in game”, kurā pie-
dalās Sauriešu un gruzijas jaunieši.
23.  augustā futbola komanda 
“Dinamo Saurieši”, kas uzvarēja 
2012. gada Latvijas posmā MTG pa-
saules Miera kausā futbolā nepro-
fesionāļiem, dosies kā Zvaigžņu ko-
manda atbalstīt citas komandas un 
sniegt palīdzību turnīra organizācijā.
7., 14., 21. un 28. augustā plkst. 
18.00 spāņu valoda pieaugušajiem.
25., 26. un 27. augustā Dienas cen-
trā “Saurieši” notiks Stopiņu novada 
domes finansētais projekts: “Lai ko 
tu domā, doma citādi!”.
2013.–2014. gadā dienas centros 
“Saurieši” un “Ulbroka” tiks realizēts 
teterevu fonda finansētais projekts 
“Stopiņu novada māmiņu radošā iz-
glītošanās biedrībā “Māra””, kurā no-
tiks zīda, stikla apgleznošanas, tapo-
šanas, smilšu un pasaku terapijas no-
darbības, mediācijas un informatīvās 
izglītības lekcijas vecākiem. Aicinām 
interesentus pieteikties uz stikla ap-
gleznošanas nodarbībām septembrī.

Upesleju dienas centrā
No 5. augusta Upesleju dienas cen-
trā notiks datorkursi senioriem. 
Aicinām pieteikties visus interesen-
tus. Datorkursu nodarbības notiks 
augusta pirmdienās un trešdienās 
plkst. 17.00–19.00.
Augusta piektdienās plkst. 17.00–
20.00 – dekupāžas nodarbības.
30. augustā plkst. 17.00 “Paliec svei-
ka vasariņa”, teiksim ardievas vasa-
rai un skolēnus pavadīsim uz skolu.

SPORTS
3.  augustā plkst. 11.00 Stopiņu 
novada Sporta diena Līčos.
17. augustā plkst. 11.00 Stopiņu 
novada Sporta diena Ulbrokā.

Atgādinām, ka 10. augustā notiek 

ekskursija 
uz Likteņdārzu.
transports kursēs:
Ulbroka – plkst. 9.00;
Līči – plkst. 9.05;
Upeslejas – plkst. 9.10;
Saurieši – plkst. 9.15;
gaismas skola – plkst. 9.25.

tālrunis informācijai – 
28890339 (Māra).

Transports kursēs:
Ulbroka – plkst. 10.20; Līči – plkst. 10.25; Upeslejas – plkst. 
10.30; Saurieši – plkst. 10.35; Gaismas skola – plkst. 10.45.
Izbraukšana no Ikšķiles plkst. 18.00.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Saulītei ir liela vara,

Ka tā visu dzīvu dara –
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,

Mazam bērnam lielam augt.
Darju Semjonovu, Ralfu Cepurīti, Rihardu Marševski, 

Līvu Pumpuri, Emīliju Kriķi, Edvardu Upmali, Adriānu Rapšu, 
Mihailu Žiharevu, Ievu Lukstiņu.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Tik nevaldāmi gadi steidzas,

Ka gandrīz vētras spārnus gūst,
Lai līdzi tikt tev viņiem veicas,

Lai esi tas, kas nepiekūst.
Velgu Brikmani, Antru Staškeviču, Irēnu Zaķi, Elmāru 

Netlavu, Serafimu Želudkovu, Antonu Medni, 
Asju Šponi, Mariju Obuhovu.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI 
Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –

Tā iemirdzas un nodziest.
Paliek klusums un neizteiktie vārdi...

Līga Zeltiņa, Alvīne Pozņakova, Stefānija Petruņa.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

• Kultūras pasākumi
9. augustā plkst. 20.00 

Līgo parka estrādē sadziedāšanās dižkoncerts 

“Atkal, atkal ir debesis pušu”
Visiem zināmas iemīļotas dziesmas, košums, dzirkstoša enerģija un nerims-
toša līdzi dziedāšana kopā ar populāriem Latvijas dziedātājiem, dejotājiem 
un aktieriem.
Koncerta dalībnieki: “Dāmu pops”, “Eolika”, Ieva Akurātere, Olga Rajecka, 
Edīte Baušķeniece, Raimonda Vazdika, Dainis Dobelnieks, Ilona Stepanova, 
Edgars Krūmiņš, Antra Stafecka, Aldis Siliņš, tDA ““Līgo” bērnu studija”. 
Ieeja pieaugušajiem Ls 2, bērniem, pensionāriem un represētajiem Ls 1, 
bērniem līdz 7 gadu vecumam un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – bez 
maksas!
Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar grupu “Kolibri”.
Ieeja uz balli – Ls 2. (Uz koncertu iegādātā biļete derīga arī uz zaļumballi.)

17. augustā Līgo parkā 
jauniešu iniciatīvas projekta 

“Mana istaba – tava istaba” 
noslēguma pasākums

No plkst. 13.00 dažādas meistarklases, radošās darbnīcas un konkursi.
Plkst. 18.00 koncerts, kurā uzstāsies projekta draugs Oskars Deigelis un 
bērni, kuri mīt sociālās aprūpes iestādēs. Pasākuma laikā būs iespēja dzir-
dēt stāstus par dzīvi sociālajās iestādēs un jauniešu, kuri devās ciemos pie 
sociālā riska grupas bērniem, iespaidus par redzēto.
Aicinām uz pasākumu līdzi kā ziedojumu ņemt dažādas mantas (skolas lietas, 
apģērbu, apavus u. c.), kuras nogādāsim bērniem, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos.

10. augustā plkst. 11.00 
Ulbrokas kultūras namā notiks 

Bērnības svētki 
kopā ar  

“Čučumuižas”  
rūķiem

Bērnus, viņu vecākus, vecvecākus 
un krustvecākus gaidīs Rūķīšu 
krustmāmiņa, rūķītis taustiņš, rūķī-
tis Kikī un citi rūķi no Čučumuižas. 

16. augustā plkst. 20.00 
Ulbrokā pie Ulbrokas ezera 

koncerts 

“Starp kino 
un koncertu”

Programmā klasiskā mūzika, 
klaviermūzika, deju mūzika un 
instrumentālas melodijas no ki-
nofilmām. to visu bagātinās sla-
veni popūriji un filmu fragmenti. 
Piedalās LNO māksliniece Baiba 
Berķe, Starptautisko konkursu 
laureāte Jūlija Skipore (akorde-
ons), LNSO mākslinieki Indulis 
Cintiņš (vijole) un Viktors Veļičko 
(elektriskais kontrabass).
Programmu vada muzikoloģe 
Karina Bērziņa.

Pēc koncerta Ulbrokas ezera 
gaismu spēles – uguņošana!
Ieeja brīva!

• Sludinājums
Sestdien, 17.  augustā, plkst. 13.00 Ikšķilē notiks 17.  Latvijas Politiski 
represēto salidojums. Lūgums pieteikties pa tālr. 28890339 (Māra).


