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Ziemassvētki katram no mums 
ir citādi, un katrs no mums arī 
gaida šos svētkus atšķirīgi. Cits 
gaida mēnesi, cits  – vairākus 
mēnešus, cits varbūt tikai pāris 
dienu, bet mēs visi noteikti gai-
dām šos skaistos svētkus. Jo pēc 
tumšā rudens katram no mums 
gribas kaut ko baltu, gaišu, tīru 
un mīļu... 

Lai arī decembra sākumā vēl pat 
necerējām, ka uzsnigs sniegs, tomēr 
notika īsts brīnums un 10. decembrī, 
kad aizdedzām gaismiņas mūsu no
vada ciematu eglītēs, visapkārt bija 
balts, mīksts un pūkains sniegs! 

Ziemassvētku sajūtu un svētku 
prieku vispirms jau gribas sagādāt 
mūsu bērniem. To, kā katru gadu, 
centāmies radīt ar eglīšu krāsaino 
gaismiņu iedegšanu. Šogad saucām 
“Eglīt, eglīt, iededzies!” nu jau sep
tiņos mūsu novada ciematos. Tā 
kā mūsu novadā ciematu ir krietni 
vairāk, šķiet, ka nākotnē tā varētu 
pāraugt par “eglīšu gaismiņu iedeg
šanas nedēļu Stopiņos”. Bērni no 
sirds priecājās par “Pasaku nama” 
Rūķu meitenēm un briedēnu Rūdol
fu, par Ulbrokas teātra studijas da
lībnieku aktīvo līdzdarbošanos, par 
dziesmām, rotaļām, piparkūkām un 
saldumiem. Un tā vien šķiet, ka eg

līšu gaismiņas mūsu novadā mirdz 
spožāk nekā citur, jo visos ciematos 
kopā ar bērniem, viņu vecākiem 
un vecvecākiem neiztrūkstoši bija 
arī mūsu novada Galvenais rūķis – 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs! 

Šogad mūsu novadā aizsākām 
jaunu tradīciju  – iededzām gaismi
ņas Līgo parka lielajā eglē. Tā kā tas 
notika 21. decembrī – īstajos Ziemas 
Saulgriežos, kad diena ir visīsākā un 
nakts visgarākā,  – tad izvēlējāmies 

pasākumu aizvadīt īsteni tautiskā 
gaisotnē. Kopā ar folkloras kopu 
“Dandari”, mūsu novada deju kolek
tīvu “Ulenbroks”, “Luste” dejotājiem 
un Ulbrokas teātra studijas dalībnie
kiem kopīgi dziedājām, dejojām, gā
jām rotaļās un pat vilkām bluķi līdz 
ugunskuram, to sadedzinājām un 
aizdzinām visas bēdas un nedienas. 
Ulbrokas un Sauriešu dienas centru 
vadītājas un dalībnieki aicināja pie
dalīties interesantās radošajās darb

Atskatoties uz svētku pasākumu karuseli...

nīcās. Tas viss radīja neaizmirstamas 
emocijas un svētku prieku. Aicinot 
eglītei iedegties, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs visiem solīja 
šo pasākumu turpināt nākamajos 
gados kā jaunu tradīciju mūsu nova
dā. Bet priekšsēdētāja vietniece Vita 
Paulāne, sveicot visus klātesošos, 
atklāja, ka pasākuma iecere pieder 
kādam mūsu novada skolniekam, 
ko viņš reiz uzrakstījis savā aprak
stā par Līgo parku. Tas apliecina, ka 

mēs visi kopīgi veidojam savu nova
du, tā vidi un kultūrvidi. Tomēr šis 
skaistais mirklis neturpinājās ilgi, jo 
Ziemassvētku brīvdienās Līgo parka 
eglīte tika nolauzta un visas mantas 
un lampu virtenes tika nozagtas. Šis 
fakts ļoti skumdina ne tikai mūs, bet 
arī novada iedzīvotājus un jo īpaši 
Vālodžu ciemata iedzīvotājus, ku
riem pirmo reizi bija iedegta ciemata 
eglīte. Tagad nav arī skaidrs, vai nā
kamajos gados Līgo parkā egle būs.

Paldies visiem, kas pielika savu 
roku un sirdi, lai gaismiņas visās 
eglītēs iedegtos, lai eglītes būtu grez
nas un krāšņi pušķotas! Paldies vi
siem pasākumu dalībniekiem un 
apmeklētājiem! Tas ir neizsakāmi 
jauki  – radīt mums visiem svētku 
prieku. Un, lai arī vairākus rotāju
mus laika gaitā “aizpūš vējš”, mēs 
tomēr katru gadu turpināsim radīt 
prieku sev un citiem!  

Decembrī Ulbrokas kultūras 
namā notika vairāki skaisti koncer
ti. 7. decembrī savu 15 gadu jubileju 
svinēja vidējās paaudzes deju kolek
tīvs “Luste”. Koncerts “15 gadi kamo
lā tīti” izvērtās raibs un emocionāli 
piesātināts. Paldies katram dejotā
jam par klausītājiem radīto svētku 
prieku un pozitīvo enerģētisko lādi
ņu, ko guvām šajā koncertā! Paldies  

28. decembrī svinīgi tika atklāts die
nas centrs “Līči”. Uz dienas centra 
atklāšanu pulcējās daudzi Līču cie
mata iedzīvotāji un interesenti no 
visa novada. Cilvēku bija ļoti daudz, 
taču jaunuzbūvētais dienas centrs 
spēja uzņemt savās gaišajās un mājī
gajās telpās visus klātesošos. Domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un 
vietniece Vita Paulāne sveica jaunā 
dienas centra vadītāju Zandu Pelšu 
un visus Līču ciemata iedzīvotājus 
ar centra atklāšanu un novēlēja, lai 
dienas centrs palīdz dažādot ikdie
nu jebkura gadagājuma cilvēkiem. 

Turpinājums 5. lpp.

Atklāts dienas centrs “Līči”

Turpinājums 5. lpp.
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Stopiņu novada domes lielākie realizētie projekti 2013. gadā
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem realizētie lielākie projekti

Liepu ielas rekonstrukcija
Izbūvējām gājēju celiņu, ielu ap
gaismojumu, asfalta brauktuvi 
un jaunu caurteku vietā, kur Piķ
urga šķērso Liepu ielu. Projekta 
kopējās izmaksas Ls 214 365.

Cekules ciemata centra labiekārtošan
Ciematā izbūvējām autobusu apgriešanās laukumu, labiekārto
jām transporta autostāvvietu un gājēju celiņus. Projekta izmaksas 
Ls 68 518.Saurieši 4 iekšpagalma 

labiekārtošana
Labiekārtojām daudzdzīvokļu 
mājas Saurieši 4 iekšpagalmu – 
izbūvējām gājēju celiņu gar 
māju, paplašinājām un noas
faltējām brauktuvi, izbūvējām 
transportlīdzekļu stāvvietu, 
pārbūvējām lietus kanalizāci
jas sistēmu. Projekta izmaksas 
Ls 55 494.

Līču dienas centra ēkas būvniecība
Izstrādājām projektu un uzbūvējām dienas centra “Līči” ēku, izbū
vējām iekštelpas, izbūvējām ārējos tīklus (ūdens kanalizācija, siltum
apgāde), labiekārtojām. 2013. gada 28. decembrī dienas centrs “Līči” 
tika atklāts. Projekta izmaksas Ls 99 985.

Ulbrokas vidusskolas 4. stāva daļēja izbūve
Ulbrokas vidusskolā izbūvējām 4. stāva telpas un labiekārtojām divas 
mācību klases, izbūvētās telpu ārsienas nosiltinājām. Projekta izmak
sas Ls 149 011. 

Ulbrokas vidusskolas 
ģērbtuvju pārbūve un 
labiekārtošana
Pārbūvējām Ulbrokas vidus
skolas ģērbtuves, labiekārtojām 
un aprīkojām tās ar individu
ālajiem skapīšiem katram bēr
nam. Projekta kopējās izmaksas 
Ls 58 029.

Ozolu ielas rekonstrukcijas projekta izstrādāšana un 
daļēja realizācija
Ozolu ielā izbūvējām lietus kanalizācijas sistēmu un brauktuves pa
matni. Projekts turpinās.

Upeslejas 8 iekšpagalma pārbūves projekta izstrāde
Izstrādājām tehnisko projektu daudzdzīvokļu mājas Upeslejas 8 iekš
pagalma pārbūvei un labiekārtošanai, paredzot gājēju celiņa, stāvlau
kuma, apgriešanās laukuma, lietus kanalizācijas izbūvi un brauktuves 
paplašināšanu. Projekts turpinās.

Uzsākta kultūras centra tehniskā projekta izstrādāšana
2013.  gadā uzsākām kultūras centra tehniskā projekta izstrādāšanu, 
paredzot šādas telpas: lielā zāle, mazā zāle, bibliotēkas telpas, Dzimt
sarakstu nodaļas telpas, muzeja telpas, kafejnīca, palīgtelpas. Projekts 
turpinās.

Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve
Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kursēšanu pa Garo ielu, izstrā
dājām un realizējām projektu par pieturvietu izbūvi Dreiliņu ciematā, 
Garā ielā. Projekta kopējās izmaksas Ls 12 330.

Ātrumvaļņu (“gulošo policistu”) izbūve
Gada garumā notika ātrumvaļņu izbūve uz vairākiem novada ceļiem – 
Peldu ielā, Garajā ielā, Sišu ciematā, Dienvidu ielā, Upesleju ciematā. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 7327.

Celiņu bruģēšana Stopiņu pamatskolas PII teritorijā
Tika veikta teritorijas labiekārtošana, veicot gājēju celiņu un iekšpa
galma bruģēšanu Stopiņu pamatskolas PII teritorijā.

Siltumtrases rekonstrukcija Institūta ielā 1
PA “Saimnieks” veica siltumtrases rekonstrukciju Institūta ielā  1. 
Projekta izmaksas Ls 11 032.

Siltumtīklu rekonstrukcija Ulbrokā
PA “Saimnieks” veica siltumtīklu rekonstrukciju Ulbrokā – 2. etaps 
no mājas Institūta ielā 34 līdz kamerai K2 (pie veikala “Top”). Pro
jekta izmaksas Ls 58 997.

Nomainīta siltumtrase Radiostacijas ielā
Daļēji nomainījām siltumtrasi Radiostacijas ielā. Projekta izmaksas 
Ls 1048.

Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Līčos
Ciematā Līči veicām ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju. 
Projekta izmaksas Ls 4495.

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā”
Pabeidzām Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimnie
cības attīstība Ulbrokā” – tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli ciematos Vālodzes un Dzidriņas. Projekta kopējās izmaksas 
Ls 1 393 304.

PA “Saimnieks” jauns traktors
PA “Saimnieks” iegādājāmies jaunu traktoru ar agregātiem. Ls 47 370.

Nomainīta siltumtrase Sauriešos
Sauriešos nomainījām siltumtrasi no katlumājas līdz mājai Nr.  4. 
Projekta izmaksas Ls 29 024.

PII “Pienenīte” veco korpusu jumta rekonstrukcija
Izstrādājām PII “Pienenīte” veco korpusu jumta rekonstrukcijas 
tehnisko projektu un sākām projekta realizāciju, kā arī izstrādājām 
siltināšanas tehnisko projektu un sākām projekta realizāciju.

Jauni bērnu rotaļu laukumi
Visu gadu notika esošo bērnu rotaļu laukumu sakopšana un jaunu 
rotaļu laukumu konstrukciju uzstādīšana.

jānis Pumpurs, priekšsēdētājs
Vita Paulāne, vietniece

Andris Kurzemnieks, izpilddirektors
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Stopiņu novada domes īstenotie projekti 2013. gadā, 
piesaistot Eiropas Savienības un citu finansējumu

Programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 
“Eiropas Brīvprātīgais darbs” projekts “Be Volunteer”
Pateicoties projektam, Stopiņu 
novada Sauriešu dienas centrā lai
kā no 2013.  gada 1.  oktobra līdz 
2014. gada 30. septembrim kā brīv
prātīgā darbojas jauniete no Moldovas Diāna Rotaru. Diāna aktīvi pieda
lās dienas centra ikdienas dzīvē, rīkojot dažādus izzinošus un izklaidējošus 
pasākumus, kā arī apgūst latviešu valodu. Projekta ieviešana turpināsies 
arī 2014. gadā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8390,00, kas 100% ap
mērā tiek finansētas no programmas “Jaunatne darbībā”.

Programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 
“Jauniešu apmaiņa” projekts “Youth in game”
Īstenojot projektu, jaunieši no 
Latvijas un Gruzijas iepazina abu 
valstu kultūras, apmainījās ar pie
redzi un veidoja sadarbības tīklus. Lai sasniegtu projekta mērķi, jaunie
šiem no abām valstīm tika izvirzīts kopīgs uzdevums – jaunu galda spēļu 
izveidošana. Kopīgā darbā tika izveidotas un izspēlētas vairākas galda 
spēles. Pēc projekta realizēšanas ar jaunajiem Gruzijas draugiem plānota 
arī turpmāka sadarbība citu programmas “Jaunatne darbībā” projektu 
īstenošanā. Projekta kopējās izmaksas bija EUR 14 686,80, kas 100% ap
mērā tika finansētas no programmas “Jaunatne darbībā”.

KPFI jeb Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā”

Izmantojot KPFI piedāvātās iespē
jas, ir īstenots projekts “Siltum
nīcefekta gāzu emisiju samazinā
šana Stopiņu novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”. Projekta mērķis ir 
oglekļa dioksīda emisiju samazi
nāšana, veicot gaismekļu nomaiņu 
Stopiņu novada publiskajā teritori
jā. Kopumā tika nomainīti 143 gais
mekļi, papildus, lai nodrošinātu ne
pieciešamo apgaismojuma līmeni, 
starp esošajiem balstiem tika uz
stādīti 2 gaismekļi, kā arī nomainīti 
107 balsti. Esošie dzīvsudraba gais
mekļi un dzīvsudraba gāzizlādes 
spuldžu gaismekļi tika nomainīti 
uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem. Projekta kopē
jās izmaksas bija Ls 121 498,55. Kopējās attiecināmās izmaksas bija 
Ls 111 765,29, no kurām Ls 78 235,70 bija KPFI līdzekļi, bet Stopiņu 
novada pašvaldības līdzfinansējums veidoja Ls 33 529,59.

2013.  gada nogalē tika pabeigta EZF projekta “Ulbrokas ezera ap
kārtnes uzlabošana” īstenošana, izbūvējot laipu uz Ulbrokas ezera un 
uzstādot soliņus un atkritumu urnas apkārtnē pie ezera. Laipa ir pie
ejama iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai, makšķerēšanai, gulbju 
un pīļu barošanai un dabas vērošanai. Projekta kopējās izmaksas bija 
Ls  24  145,36, tajā skaitā EZF līdzfinansējums bija Ls  17  959,36 un 
Stopiņu novada domes finansējums –Ls  6186,00.

ELFLA jeb Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projekts “Stopiņu pamatskolas jaunās 
piebūves iekštelpu labiekārtošana”

Īstenojot projektu “Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labie
kārtošana”, tika labiekārtotas Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves telpas: 
datorklasei iegādāti četri jauni datori un attiecīga datorprogrammatūra, 
pieci datorgaldi, kā arī dīvāns un trīs ērti krēsli uzgaidāmajai telpai. Pro
jekta kopējās izmaksas ir Ls 3000,00, tajā skaitā ELFLA līdzfinansējums – 
Ls 2231,41 un Stopiņu novada domes finansējums – Ls 768,59. 

Īstenojot projektu “Multifunkcio
nāla sporta seguma iegāde Ulbro
kas sporta kompleksam”, Ulbrokas 
sporta kompleksa zālē ir iegādāts 
un uzstādīts multifunkcionāls 
augstas kvalitātes grīdas segums, 
kas atbilst FIBA, FIVB, IFF, IHF 
(starptautiskās sporta veidu fede
rācijas) standartiem. Līdzšinējās 
sporta kompleksa zāles grīdas 
konstrukcijas un segmateriāla ie
klājums vairs nespēja pilnvērtīgi pildīt savu ekspluatācijas uzdevumu 
vienlīdz veiksmīgi visiem sporta veidiem (rokas bumba, basketbols, 
volejbols, florbols, futbols u.c.), kas noris sporta zālē. Jaunā grīdas se
guma ieklāšana uzlabos treniņu kvalitāti, sportistu apmierinātību un 
paaugstinās sporta sasniegumus, kā arī palielinās iedzīvotāju interesi 
par sporta aktivitātēm Ulbrokas sporta kompleksā. Projekta kopē
jās izmaksas bija Ls 23 286,45, tajā skaitā ELFLA līdzfinansējums – 
Ls 17 321,04 un Stopiņu novada domes finansējums – Ls 5966,14.

ELFLA jeb Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projekts “Interaktīvā kabineta 
labiekārtošana Stopiņu novada iedzīvotājiem sociālās 
funkcionēšanas uzlabošanai”

2013. gada nogalē ir pabeigta projekta “Interaktīvā kabineta labiekārtošana 
Stopiņu novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas uzlabošanai” īsteno
šana, un no 2013. gada decembra darbu ir sācis Stopiņu novada Sociālā die
nesta Interaktīvais kabinets. Interaktīvajā kabinetā Stopiņu novada iedzīvo
tājiem būs iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, piemēram, psi
hologa konsultācijas, kas ietver smilšu terapijas metodi, darbosies atbalsta 
un pašpalīdzības grupas, kā arī izglītojošās un informatīvās grupas. Kabi
neta telpās ir veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles, un tas 
ir aprīkots ar nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu pakalpojumu sniegša
nai. Projekta kopējās izmaksas bija Ls 3262,16, tajā skaitā ELFLA līdzfinan
sējums  Ls 2426,40 un Stopiņu novada domes finansējums Ls 835,76.

EZF jeb Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts 
“Ulbrokas ezera apkārtnes uzlabošana”

ELFLA jeb Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projekts “Multifunkcionāla sporta seguma 
iegāde Ulbrokas sporta kompleksam”

Programmas 
“Jaunatne darbībā” 
apakšprogrammas 
“Eiropas Brīvprātīgais 
darbs” projekts 
“Be Volunteer”

Pateicoties projektam, Stopiņu no
vada Sauriešu dienas centrā laikā no 
2013. gada 1. februāra līdz 30. sep
tembrim kā brīvprātīgais darbojās 
jaunietis no Spānijas Alehandro 
Romero Domingess (Alejandro Ro-
mero Dominguez) jeb Ale. Ale Sau
riešu dienas centra apmeklētājiem 
deva iespēju apgūt spāņu valodu, 
organizējot spāņu valodas kursus 
gan pieaugušajiem, gan bērniem, 
kā arī citas radošas nodarbības. Šo 
mēnešu laikā Ale kļuva par lielisku 
palīgu Sauriešu dienas centra ikdie
nas darbos, uzturot tajā smieklus 
un jautrību, dziedot spāņu dzies
mas un dejojot spāņu dejas, spēlē
jot dažādas spēles. Projekta kopējās 
izmaksas bija EUR  5580,00, kas 
100% apmērā tika finansētas no 
programmas “Jaunatne darbībā”.

Ulbrokas vidusskolai 
un Upesleju 
internātpamatskolai – 
rehabilitācijas centram 
iegādāts jauns inventārs 
sporta nodarbībām

Ulbrokas vidusskola un Upesle
ju internātpamatskola  – rehabi
litācijas centrs īstenoja projektus 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātā konkursa “Sporta in
ventāra iegādei mācību priekš
meta “Sports” standarta īsteno
šanai izglītības iestādēs” ietvaros. 
Apstiprinātie projekti “Sportiskā 
Ulbrokas vidusskola” un “Sporta 
inventāra iegādei mācību priekš
meta “Sports” standarta īstenoša
nai Upesleju internātpamatskolā –  
rehabilitācijas centrā” ļāva iegā
dāties aprīkojumu peldēšanas 
nodarbībām, futbola, basketbola 
un volejbola spēlei, augstlēkša
nai, vieglatlētikas nodarbībām un 
citām sporta nodarbību aktivitā
tēm. Projekta “Sportiskā Ulbrokas 
vidusskola” kopējās izmaksas bija 
Ls 2935,37, no tām Izglītības un zi
nātnes ministrijas līdzfinansējums 
bija Ls  1468,00. Projekta “Sporta 
inventāra iegādei mācību priekš
meta “Sports” standarta īstenoša
nai Upesleju internātpamatskolā –  
rehabilitācijas centrā” kopējās iz
maksas bija Ls  2813,69, no tām 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
līdzfinansējums bija Ls 1407,00. 

jānis Pumpurs, priekšsēdētājs
Vita Paulāne, vietniece, Ingrīda Birzniece, projektu vadītāja
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• Atjaunot zemes nomas līgumu 
6 personām.
• Atļaut zemes ierīcības projekta 
izstrādi 1 īpašumam.
• Neiebilst pārņemt izbūvēto ceļa 
asfalta segumu Stopiņu novada 
domes īpašumā pēc būvprojekta 
saskaņošanas būvvaldē un minē
tā objekta nodošanas ekspluatā
cijā.
• Apstiprināt pašvaldībai piede
rošās dzīvojamās telpas izīrēša
nas “Pirmām kārtām nodrošinā
mo personu rindas” reģistru.
• Apstiprināt pašvaldībai piede
rošās dzīvojamās telpas izīrēša
nas “Vispārējā kārtībā nodroši
nāmo personu rindas” reģistru.
• Organizēt zupas virtuvi iedzī
votājiem ar piegādi ciematos 
Ulbrokā, Līčos, Cekulē, Upesle
jās, Sauriešos trīs reizes nedēļā 
no 2013. gada 16. decembra līdz 
2014. gada 14. martam (izlejamu 
personu traukos  – līdzi nešanai 
1 porcija – 1 litrs).
• Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.  1/13 “Par Stopiņu 
novada budžetu 2013.  gadam”, 
pielikums Nr.  1 “Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.  1/13 “Par Stopiņu 
novada budžetu 2013.  gadam”, 

pielikums Nr.  2 “Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2013. gadam”.
• Atļaut nomāt VAS “Latvijas 
Pasts”, Reģ.  Nr.  40003052790 (ad
rese: Ziemeļu iela 10, Lidostā 
“Rīga”, Mārupes novadā, LV1000) 
neapdzīvojamās telpas, kas atro
das Stopiņu novadā, “Upeslejas 9”, 
pirmais stāvs, ar kopējo platību 
51,5 kv. m pasta un citu pakalpo
jumu sniegšanas nodrošināšanai, 
telpu robežas noteiktas būves ka
dastrālās uzmērīšanas lietā.
1.1.  Nomas līguma termiņš: no 
2013.  gada 13.  decembra līdz 
2016. gada 12. decembrim.
• Paredzēt 2014. gada budžeta iz
devumu plānā Biķeru evaņģēliski 
luteriskai draudzei finansiālo at
balstu Ls 2500 (divi tūkstoši pieci 
simti latu), EUR 3557.
• Piešķirt brīvpusdienas Ulbro
kas vidusskolas un Stopiņu pa
matskolas 5.–6.  klašu skolēniem 
no 2014. gada janvāra.
• Apstiprināt zemes gabala Sto
piņu novadā, Dreiliņos, Jasmīnu 
ielā  3, nomas tiesību izsoles no
teikumus.
• Iznomāt uz pieciem gadiem ne
dzīvojamās telpas 59,7 kv. m. pla
tībā, kas atrodas Stopiņu novada, 
Upeslejās, “Upesleju 9”, piemēro
jot nomas tiesību izsoli.

Stopiņu novada dome rīko zemes gabala nomas tiesību izsoli
Stopiņu novada dome piedāvā nomāt zemes gabalu Stopiņu novadā, Dreiliņos, Jasmīnu ielā 3, ar kadastra Nr. 8096 
002 0329, platība 0,2450 ha.

Izsole notiks 2014. gada 20. janvārī plkst. 17.00 Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Stopiņu novadā, Institūta ielā 1A, 
2. stāvā, 1. kab.

Pieteikums reģistrācijai iesniedzams līdz 2014. gada 17. janvāra plkst. 16.00 Stopiņu novada domes telpās Ulbro
kā, Stopiņu novadā, Institūta ielā 1A 2. stāvā, 4. kab.

Izsoles sākumcena EUR 174,30 un PVN mēnesī. Maksāšanas līdzekļi 100% euro.
Nomas līguma termiņš līdz 2017. gada 1. oktobrim.
Reģistrācijas nauda – EUR 30,00, kas jāieskaita Stopiņu novada domes, reģ. nr. 90000067986, kontā LV79UN

LA0033300130908, A/S “SEB banka” Salaspils filiāle, ar norādi “reģistrācijas nauda izsoles objektam: Jasmīnu 3”. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domes mājaslapā www.stopini.lv vai Stopiņu novada domē 

Stopiņu novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, 4. kab., darba laiks pirmdienās 11.00–13.00; 14.00–19.00, otrdien, trešdien 
9.00–13.00; 14.00–17.00, ceturtdien 9.00–13.00; 14.00–18.00, piektdien 9.00–13.00; 14.00–16.00. Iepazīties ar izsoles 
objektu var, zvanot pa tālruni 67910506 Lindai Čakšei.

Stopiņu novada dome rīko nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoli
Stopiņu novada dome piedāvā nomāt nedzīvojamo telpu “Upesleju  9” Stopiņu novadā, Upeslejās, ar kadastra 
Nr. 80960050457002, daļu 59,7 kv.m. platībā.

Izsole notiks 2014. gada 20. janvārī plkst. 17.00, Stopiņu novada domē Ulbrokā, Stopiņu novadā, Institūta ielā 
1A, 2. stāvā, 1. kab.

Pieteikums reģistrācijai iesniedzams līdz 2014. gada 17. janvāra plkst. 16.00 Stopiņu novada telpās Ulbrokā, Sto
piņu novadā, Institūta ielā 1A, 2. stāvā, 4. kab.

Izsoles sākumcena EUR 2,50 par m2 un PVN. Maksāšanas līdzekļi 100% euro.
Nomas līguma termiņš 5 gadi.
Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro), kas jāieskaita Stopiņu novada domes, reģ. nr. 90000067986, kon

tā LV79UNLA0033300130908, A/S “SEB banka” Salaspils filiāle, ar norādi “reģistrācijas nauda izsoles objektam: 
“Upesleju 9””. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domes mājaslapā www.stopini.lv vai Stopiņu novada domē 
Stopiņu novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, 4. kab., darba laiks pirmdienās 11.00–13.00; 14.00–19.00, otrdien, trešdien 
9.00–13.00; 14.00–17.00, ceturtdien 9.00–13.00; 14.00–18.00, piektdien 9.00–13.00; 14.00–16.00. Iepazīties ar izsoles 
objektu var, zvanot pa tālruni 29294915 Mārim Līcītim.

Decembrī
• Izbraukts uz 148 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. ģimenes 
skandāli – 3, naktsmiera trau
cēšana  – 3, klaiņojoši māj
dzīvnieki – 18)

• Par dažādu likumpārkā
pumu un noziedzīgu nodarī

jumu izdarīšanu aizturētas un 
nodotas Valsts policijas Sa
laspils iecirkņa darbiniekiem 
4 personas

• Nogādātas uz diennakts 
patversmi Rīgā 2 personas 
alkohola reibumā un bez no
teiktas dzīvesvietas.

• Pie administratīvās atbil

dības sauktas 11 personas.
• Izskatīti 5 fizisku un juri

disku personu iesniegumi.
• Mutiski brīdināti un iz

sniegti atstarotāji 30  perso
nām, kas diennakts tumšajā 
laikā pārvietojās bez atstaro
tāja pa ceļa braucamo daļu vai 
nomali.

 27. novembra un 
11. decembra lēmumi 
(protokoli Nr. 16 un Nr. 17)

1. Iepirkums “Informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” izdošana” 
(identifikācijas Nr. SND 2013/46 (8.1))
Iepirkuma priekšmets “Izdevniecības pakalpojumi informatīvā izde
vuma “Tēvzemīte” izdošanai divu gadu laikā – posmā no 2014. gada 
janvāra līdz 2015. gada decembrim”.

Iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
Nr. 
P.k.

Juridiskās pers. 
nosaukums Adrese, kontaktinformācija Piedāvājuma 

cena Ls bez PVN 
SIA “Rīgas Apriņķa 
Avīze”, 
Reģ. Nr. 40103037514

Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011
birojs@aprinkis.lv 
vera.buldinska@aprinkis.lv  

Ls 14 256,00
EUR 20 284,46

Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegto piedāvājumu, nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Informatīvā izdevuma “Tēvze
mīte” izdošana” (identifikācijas Nr. SND 2013/46 (8.1)) piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, Reģ. Nr. 40103037514, ju
ridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, LV1011, ar kopējo līguma sum
mu Ls bez PVN 14 256,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit 
seši lati, 00  sant.), PVN 21% Ls  2993,76 (divi tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit trīs lati, 76 sant.), Ls ar PVN 17 249,76 (septiņpadsmit 
tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi lati, 76 sant.). 
Pamatojums: piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, viszemākā cena. 

2. Ieteikt slēgt līgumu “Informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” izdošana” 
ar SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, Reģ. Nr. 40103037514, juridiskā adre
se Lāčplēša iela 24, Rīga, LV1011, ar kopējo līguma summu Ls bez 
PVN 14 256,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši lati, 
00 sant.), PVN 21% Ls 2993,76 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 
trīs lati, 76 sant.), Ls ar PVN 17 249,76 (septiņpadsmit tūkstoši divi 
simti četrdesmit deviņi lati, 76 sant.). 
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr. 1/13 “Par Stopiņu nova
da budžetu 2013. gadam”, pielikums Nr. 1 “Pamatbudžeta ieņēmumu 
plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr. 1/13 “Par Stopiņu nova
da budžetu 2013. gadam”, pielikums Nr. 2 “Pamatbudžeta izdevumu 
plāns 2013. gadam”.

Sociālā dienesta informācija•
Sēžu protokoli
Nr.  24 2013.  gada 10.  decem-
brī. Izskatīts 121  personas iesnie
gums. Piešķirta sociālā palīdzība 
LVL  5623,81 (pieci tūkstoši seši 

simti divdesmit trīs lati 81 santīms).
Nr.  25 2013.  gada 27.  decem-
brī. Izskatīti 97 personu iesnie
gumi. Piešķirta sociālā palīdzība 
LVL 3684,35 (trīs tūkstoši seši simti 

astoņdesmit četri lati 35 santīmi).
Ar pilnu protokolu tekstu var 
iepazīties Stopiņu novada tīmek
ļa vietnē www.stopini.lv  sadaļā 
“Pašvaldība – Sociālais dienests”.

Izsoles•

Stopiņu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 19. no
vembra lēmumu Nr.  15.2/141 par Stopiņu novada 
domes projekta “Energoefektivitātes pasākumu īste
nošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīc
efekta gāzu emisiju samazināšanu” ar identifikācijas 
Nr. KPFI15.2/141 iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta “Energoefektivitātes pasākumu īste
nošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltum
nīcefekta gāzu emisiju samazināšana” (turpmāk – 
Projekts) mērķis ir veikt energoefektivitātes pasā
kumu kopumu Ulbrokas vidusskolā, lai samazinā
tu siltumenerģijas patēriņu, tā samazinot oglekļa 
dioksīda emisijas daudzumu. Lai sasniegtu Projek
ta mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

• ārsienu papildu siltināšana ar cieto akmens 
vati;

• lietus ūdens noteksistēmas sakārtošanas pasā
kumi; 

• ēkas logu un durvju aiļu papildu siltināšana; 
• cokola papildu siltināšana; 
• jumta papildu siltināšana;
• pārseguma virs galvenās ieejas un caurbrauktu

ves papildu siltināšana;
• durvju nomaiņa.

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, plānots 
sasniegt enerģijas kopējā patēriņa ietaupījumu 
294 266,11 kWh/gadā. Projekta kopējais izmērāmais 
mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums at
tiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta 
finansējumu 0,655406776 kgCO2/Ls gadā.

Kopējais Projekta rezultātā sasniegtais CO2 
ietaupījums 77  686,25  kgCO2/gadā. Projekts tiks 
īstenots līdz 2014. gada 30.  jūnijam. Projekta ko
pējās izmaksas veido Ls 357 119,46, tai skaitā at
tiecināmās izmaksas Ls  217  811,21, no kurām 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 
Ls 118 531,35 un Stopiņu novada domes līdzekļi – 
Ls 92 279,86. 

Pašlaik saistībā ar Projektu ir izstrādāts un saska
ņots būvniecības darbu tehniskais projekts Stopiņu 
novada būvvaldē, kā arī drīzumā saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu tiks izsludināts atklāts konkurss 
un izvēlēts būvnieks būvniecības darbu veikšanai. 

Tiks īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēts 
projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas 

vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”
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Aprīlī pieteiktais kultūrvēstu-
riskais projekts “Senās māj-
vietas Stopiņu novadā” mudi-
nāja novada ļaudis pieteikties 
sadarbībai ar Ulbrokas biblio-
tēku. 

Aicinājām atsaukties īpašniekus, 
kas vēlējās atbalstīt vai pieteikt 
mājvietu un senās apbūves foto
fiksāciju, kā arī atbalstīt kultūr
vēsturiskā mantojuma kolekcijas 
veidošanu kopā ar Latvijas Na
cionālās bibliotēkas (LNB) Digi
tālās bibliotēkas portāla “Zudusī 
Latvija” veidotājiem. Par kultūr
vēsturiskām celtnēm uzskatāmas 
visas viensētas, kas celtas līdz 
1940. gadam. Projektā aptvertas 
latviskai videi raksturīgās vērtī
bas, apzinot senās mājvietas un 
dažādus priekšmetus, veicot ēku 
fotofiksācijas, kā arī pierakstot 
vietējo iedzīvotāju atmiņu stās
tus, sajūtot vidi, kur un kāpēc 
mēs dzīvojam. Projekta materiā
li apkopoti un skatāmi Stopiņu 
novada mājaslapas sadaļā http://
www.stopini.lv/public/34942.
html.

Ne tikai gaisma, iedvesma 
un siltums palīdz veidot ēkas un 
to pamatus – tam visam klāt va
jadzīgs ass prāts, darbīgas rokas 
un cildena sirds. Gandrīz katrs 
mājas īpašnieks, kas neatteica 
dalīties ar kultūrvēsturiskā man
tojuma saglabātajām liecībām, 
sarunā atplauka smaidā un patie
sā priekā atklāja ne tikai sev nozī
mīgus notikumus.

Latvijas agrākā un tagadē
jā kultūrainavas lieciniece ir un 
paliek fotogrāfija, kurā tad arī 
rodam zudušās vai laika gaitā 
pārmaiņu skartās vērtības. Pa
veiktais – kolekcijas “Senās māj
vietas Stopiņu novadā” izveide un 
tās pieejamība interneta vidē – ir 
sadarbības projekts ar LNB Digi
tālās bibliotēkas portāla “Zudusī 
Latvija” veidotājiem.

Ne mazāk nozīmīgi ir vietējo 
iedzīvotāju māju stāsti  – cilvēku 
likteņi un dažādā saimnieciskā 
darbība. Atšķirīga ir zemes da
līšana vai pirkšana no Ulbrokas 

muižas barona F. fon Mengdema. 
Viņa ģimene muižas īpašumu 
pārvaldīja līdz 1920. gada agrārās 
reformas darbībām, tāpēc leģen
dām apvīti nostāsti dzīvo vēl šo
baltdien.

Savukārt māju saimnieciskā 
un praktiskā darbība galveno
kārt saistīta ar lauksaimniecības 
un lopkopības darbiem, par ko 
liecina viensētās atrodamie le
dus pagrabi, kāpostu tvertnes, 
saimnieciskās ēkas – kūts, šķūnis, 
pirts, vāgūzis. Arī priekšmetiskās 
liecības katrā vietā savas, bet kal
po mājas saglabāšanai un atjau
nināšanai. Kādam skapis, krēsls, 
klavieres, citam – pūra lāde, vijo
le un fotogrāfijas, vēl kādam logi, 
durvju rokturi un slēdzene laika 
gaitā ieguvuši īpašu nozīmi. 

Neapšaubāmi, viss kopā veido 
to drošo pamatu, uz kura var bū
vēt visu citu – savstarpējās attiecī
bas, nākotnes plānus un tagadnes 
iespējas, noteikt vērtību skalu un 
piederību savai zemei. Pašsaprota
mi un cēli to apliecina arī Imanta 
Ziedoņa latviskās kultūras pētnie
ciskā pieredze un dzejas rindu iz
vēle stāstījumam par Stopiņu no
vada 16 kultūrainaviskajām vien
sētām, kas atrodas tik tuvu Rīgai 
esošos ciematos: Deiliņos, Ulbro
kā, Vālodzēs, Dzidriņās, Sauriešos 
un Līčos. Paveiktais gada nogalē 
iepriecina  – rakstītais vārds no 
maija apkopotā veidā atrodams 
informatīvā izdevuma “Tēvzemī
te” publikācijās, savukārt fotogrā
fijas daļēji iekļautas LNB Digitālās 
bibliotēkas portālā “Zudusī Latvi
ja”. Nepadarīto apsolām padarīt.

Paldies darba grupai – pētnie
kiem un materiāla veidotājiem 
Vitai Bangai, Kristīnei Cimdiņai, 
Ievai Naglei, Renātei Priedei, pal
dies Stopiņu novada domes būv
valdes darbiniecei Lindai Čakšei 
un šoferim Edgaram Bistrovam 
par atbalstu, iejūtību un profe
sionālu attieksmi pakalpojuma 
sniegšanā.

Daiga Brigmane, 
projekta vadītāja, 

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja

21.  decembrī dzīvnieku pan-
sija “Ulubele” pulcēja savus 
draugus un atbalstītājus uz 
tradicionālajām Ziemassvēt-
ku pateicības brokastīm. Šo-
gad “Ulubeles” draugu pulkā 
bija arī dienas centra “Saurie-
ši” bērni, jaunieši un viņu ve-
cāki, kas ar lielu prieku devās 
iepazīties ar pansijas dzīvnie-
kiem un aizveda viņiem dāva-
nas un našķus.

Pasākuma laikā visiem klāteso
šajiem bija iespēja samīļot ka
ķus, doties pastaigā ar suņiem, 
iet rotaļās ar pansijas īpašajiem 
viesiem, sagaidīt Ziemassvētku 
vecīti un saņemt dāvanas. 

Stopiņu novada dome un die
nas centrs “Saurieši” aicina arī 
citus novada iedzīvotājus, orga
nizācijas un uzņēmumus sekot 
mūsu piemēram un sadarboties ar 
dzīvnieku pansiju “Ulubele”, snie
dzot palīdzīgu roku personālam, 
mīlestību un varbūt arī mājas pan
sijas dzīvniekiem. Šobrīd pansijā 

aptuveni 15  kucēnu gaida savus 
īstos un mīlošos saimniekus un ir 
gatavi doties uz jaunajām mājām. 

Palīdzēsim un būsim atbildīgi!
Anna Imbrate-Siliņa, 

redaktore

Inetai Svilānei par ieguldīto darbu 
un īpaši liels paldies par uzvedumu 
“Kad Uguns bija Dievs”!

14. decembrī jubilejas zīmes sta
feti pārņēma sieviešu koris “Madara”. 
Šķiet neticami, bet, jā – “Madarām” – 
40! Koncerts notika trešās Adventes 
priekšvakarā un bija tonēts filozo
fiski ēteriskās muzikālajās noskaņās. 
Ne velti koncertam tika izraudzīts 
nosaukums “Skaņas no Gaismas...”. 
Daudzi koncerta apmeklētāji atzina, 
ka “Madaras” ir “augušas” muzikā
li kvalitatīvajā un saturiskajā ziņā. 
Koncerta programma bija netradi
cionāla un dziļi pārdomāta. Lielu 
darbu koncerta satura veidošanā 
bija ieguldījis diriģents Imants Kal
niņš – ne vien kā diriģents, bet arī kā 
aranžētājs un dzejas tulkotājs! Kora 
dalībnieču skaistās blūzes, svecīšu 
liesmiņas, arfas liegās skaņas, Ingas 
Sarkanes brīnišķīgie pavadījumi un, 
protams, kora un tā vadītāju snie
gums – tas bija netverams prieks un 
patiess muzikāls baudījums. 

Trešais koncerts notika otra
jos Ziemassvētkos  – 26.  decembrī. 
Ulbrokas kultūras namā viesojās 
Elizabete Zagorska, Atis Auzāns, 
Jānis Lemežis, Niks Matvejevs un 
Ēriks Upenieks. Mākslinieki dziedā
ja brīnišķīgi skaistas Ziemassvētku 
dziesmas, radot klātesošajos to īpašo 
gaismas enerģiju, ko dievišķie spēki 
ļauj mums piedzīvot tikai šajā laikā. 
Laikā, kad “Debesis ir vaļā” (tāds 
arī koncerta nosaukums) un mūzi
kas un dziesmas spēks ļauj atvērties 
mūsu sirdīm patiesā mīlestībā. 

21. decembrī Ulbrokas kultūras 
namā viesojās Baltinavas drama
tiskais kolektīvs “Palādas”. Viņus 
iepazinām jau vasarā Līgo parkā. 
Skatītāju interese un atsaucība bija 

tik liela, ka mākslinieki Danskovī
tes izrādes “Ontans i Anne” 6. daļu 
“Ontans i Zīmassvētki” rādīja divas 
reizes – plkst. 16.00 un plkst. 19.00. 
Par izrādi komentāri ir lieki, jo 
šķiet  – viss Stopiņu novads bija 
pulcējies Ulbrokas kultūras namā 
un visu notiekošo redzēja, aktie
riem līdzi dzīvoja un aizrautīgi 
smējās. Mākslinieki solīja, ka nā
kamvasar atkal ir gatavi viesoties 
pie mums Līgo parkā, jo kā gan lai 
citādi uzzinām par jaunām kolīzi
jām Ontana i Annes dzīves intere
santajā virpulī?  

Pasākuma laikā Stopiņu novada 
vadība sveica mūsu novada iedzī
votāju Veltu Mauliņu kā 2013. gada 
Stopiņu novada “Kultūras cilvēku”. 
Var tikai apbrīnot, ar kādu neatlaidī
bu, enerģiju un prieku Veltas kundze 
nāk uz katru – jā, patiešām katru! – 
kultūras pasākumu Ulbrokas kultū
ras namā vai Līgo parkā. Tagad Vel
tas kundzei būs brīvbiļete uz visiem 
nākamajiem pašvaldības rīkotajiem 
kultūras pasākumiem. Mīļi iesakām 
visiem sekot Veltas kundzes piemē
ram un gaidīsim jūs uz visiem mūsu 
novadā notiekošajiem kultūras pasā
kumiem! 

Tuvojoties Jaunajam gadam, 

Ulbrokas kultūras namā un dienas 
centros notika tradicionālās Jaunga
da eglītes bērniem. Uzzinājām gan 
to, kas ir “jautrās astes”, gan tikāmies 
ar Salatēvu un viņa noslēpumaino 
draugu no “Pārsteigumu karuseļa”. 

Visbeidzot klāt liktenīgais brī
dis  – gadu mija un jaunais “eiro 
laikmets”... Tāpēc šogad Ulbrokas 
kultūras namā notika “Disko – 
Eiro”, kas bija tik plaši apmeklēts, 
ka brīžiem trūka dejojamās pla
tības kvadrātmetru. Paldies dī
džejam Dainim Heinsbergam par 
mūziku, video, gaismu spēlēm, iz
turību un pacietību, sarunājoties ar 
dažiem pasākuma apmeklētājiem, 
kuri bija pārliecināti, ka arī ir lielis
ki dīdžeji... Paldies pašvaldības po
licijai par sadarbību gan diskotēkas 
izskaņā, gan arī visa gada garumā. 
Pateicoties policijas darbiniekiem, 
mēs jūtamies droši un arī nākama
jā gadā varēsim organizēt daudzus 
interesantus un iespaidīgus kultū
ras pasākumus! 

Lai mums visiem veiksmīgs, 
laimīgs, saticīgs un patīkamiem 
pārsteigumiem bagāts jaunais Zirga 
gads! Lai mēs visi “būtu zirgā”!!!

Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Atskatoties uz svētku pasākumu karuseli...

Atklāts dienas centrs “Līči”

Apsveicēju pulks arī bija krietns, 
gan pārējie novada dienas centri, 
gan bibliotēkas, gan domes pārstāv
ji, kā arī Līču ciemata iedzīvotāji.

Pēc pasākuma svinīgās daļas pie 
darba ķērās Ziemassvētku rūķi, kas 
šim pasākumam par godu bija iera
dušies Līčos. Bērni gāja rotaļās un 
minēja mīklas, savukārt pieaugušie 
varēja nesteidzīgi apskatīt dienas 

centra telpas, iedzert kafiju un iepa
zīties ar jauno vadītāju.

Dienas centrs “Līči” ir piektais 
dienas centrs Stopiņu novadā. Die
nas centri aktīvi piedalās novada 
kultūras un sabiedriskajā dzīvē, pie
dāvā iedzīvotājiem dažādot savu ik
dienu, apmeklēt tematiskās nodarbī
bas un kursus, saturīgi pavadīt brīvo  
laiku.

Anna Imbrante-Siliņa
redaktore

Sākums 1. lpp.

Apkopojums projektā 
“Senās mājvietas Stopiņu 
novadā” paveiktajam

Sākums 1. lpp.

Brokastis “Ulubelē”
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12.  novembra vakarā pulcē-
jāmies Ulbrokas bibliotēkas 
telpās, lai piedalītos gadskār-
tējās Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas “Krēslas stundai”. Tās 
tēma šajā gadā veltīta ziemai 
Ziemeļos. Mazā, taču draudzī-
gā pulciņā aplūkojām šā pa-
sākuma aizbildņu  – Ziemeļu 
Ministru padomes Latvijā un 
tās bibliotēkas  – mājaslapu 
http://www.norden.lv, kā arī 
šīs nedēļas oficiālo mājasla-
pu http://www.bibliotek.org/
lv/. Šogad mūsu bibliotēka 
reģistrējusies kā otrā no vi-
sām aptuveni trīssimt Latvi-
jas bibliotēkām. Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas bibliotē-
kas Latvijā šogad apsteigušas 
lielās Ziemeļu kaimiņvalstis – 
Norvēģiju, Somiju un Dāniju.

Turpinājumā iepazināmies ar zie
meļzemju ziemas perioda tradīci
jām. Jāpiebilst, ka tās patiešām ir 
diezgan atšķirīgas no pasaulē eso
šajām, jo sākotnēji tās balstītas uz 
skandināvu mītiem un Dieviem, 
kas tajos darbojās. Pavisam vēsu 

noskaņu radīja mūsu kolēģes Ie
vas Nagles šāgada tēmai veltītais 
Tarjei Vēsosa romāna “Ledus 
pils” fragmentu lasījums. Labi, 
ka mūs sildīja kopīgai vakarēšanai 
izlikto sveču gaismiņas. Vēl varam 
piebilst, ka decembra sākumā iz

devniecība SIA “Nordisk” laidusi 
klajā šā darba pilno variantu. Lai 
nezaudētu iegūto noskaņu, noska
tījāmies krāšņu videofilmu, kuras 
nosaukums ir “Cool Nordic”  – 
“Vēsie ziemeļi”. Videofilma pieeja
ma ne tikai aplūkošanai Ulbrokas 
bibliotēkas telpās, bet ņemama lī
dzi un skatāma arī (krievu un an
gļu valodās) mājas apstākļos, tāpat 
kā citi bibliotēkā pieejamie DVD 
un CD.

Noslēgumā mēģinājām at
saukt atmiņā to, kas līdzīgs Zie
meļvalstu un Latvijas ziemas 
gaidīšanas tradīcijām. Un, tuvi
noties Ziemassvētku tēmai, mi
nējām rēbusu, kurā zem zīmēju
mu rindas bija apslēptas dažādas 
Ziemassvētku dziesmu pirmās 
rindiņas. Par pašiem ašākajiem 
minētājiem kļuva Bergu pāris, 

kas savā īpašumā ieguva somu 
autores Heli Lāksonenas dzejas 
grāmatiņu “Kad gos smei”. Pā
rējiem tika gan uzminēto Zie
massvētku dziesmiņu teksti, gan 
īpašs suvenīrs ar šāgada pasāku
ma norises galvenajiem punk
tiem. Ne tikai “Krēslas stundas” 
apmeklētāji, bet arī citi bibliotē
kas lietotāji varēja apskatīt literāri 
tematisko izstādi “Ziemas izjūta 
Ziemeļvalstu literatūrā”. Paldies 
visiem, kas piedalījās šāgada 
“Krēslas stundā”! Attēlu galerija 
iekļauta Stopiņu novada mājasla
pā sadaļā “Ulbrokas bibliotēkas 
galerijas” http://www.stopini.lv/
public/35400.html. 

Ieva Mūrniece, Stopiņu 
novada Ulbrokas 

bibliotēkas 
bibliotekāre

Svētku noskaņā un sirsnībā tiek 
radīta mājīga, darbīga gaisotne – 
jāapgūst dekupāžas tehnika un 
citi “modes” sīkumi, lai jaunie
gūtās krūzītes ik rītu vērš možu 
un priecīgu katru tās lietotāju. 
Andas un Aleksandras radošā 
noskaņa ienes ticību svētkiem, 
piešķir praktiskumu lietām un 
rada virsvērtību pār materiālo  
pasauli.

Nesavtīgs un dāsns ir Aijas un 
Andas sarūpētais piparkūku un 

žāvētu ābolu cienasts, kas nonāk 
katrā mājā, tāpat kā visu atbal
stītāju padarītais un ieguldītais 
darbs kopumā. Gaišas domas, at
balstošs skatiens ir kopīgs darba 
rezultāts, kas māca labestību pret 
apkārt notiekošo.  

Paldies, ka spējam ienest 
prieku līdzcilvēku sirdīs, ka 
atrodam laiku un vēlēšanos 
darīt sirds un mīlestības dar-
bus. Paldies jaunās paaudzes 
rūķiem  – Kristīnei, Sabīnei un 

Reinim – par apciemojumu klā-
tienē. Drosmīgi un atbildīgi ir 
sastapšanās mirkļi, kad sajūtu 
un emociju gamma rada abpu-
sēju saviļņojumu. Patiesuma 
brīdis ir skaists, neatkārtojams 
pārdzīvojums. Cilvēkos, tāpat 
kā dabā, ir atrodams viss.

To tad arī visiem vēlu, lai spē
jam pārdzīvot un līdzi just. Pal
dies par kopīgi paveikto darbu!

Daiga Brigmane, Ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja

Cilvēkos, tāpat kā dabā, ir atrodams viss

Vēsai ziemai gatavojoties

Gada tumšākajā laikā, kamēr gaidām Ziemassvētku sniegu, Ul-
brokas bibliotēkā darbojās radošā dāvanu meistardarbnīca, lai 
radītu un ienestu prieku novadā dzīvojošo vientuļo pensionā-
ru un personu ar invaliditāti dzīvesvietās. Šogad dāvanu grozā 
ieliekam vairāk nekā trīsdesmit pašdarinātu dāvanu.

Radīšanas prieka vizuālo 
atainojumu atradīsiet 
Stopiņu novada 
tīmekļa vietnē
www.stopini.lv/
public/35570.html.
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –  
noteikumi) nosaka pašvaldības 
palīdzības veidus, apmērus, pie
šķiršanas un to izmaksāšanas 
kārtību personām (ģimenēm), 
kuras ir tiesīgas saņemt pašval
dības palīdzību, kā arī lēmumu 
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt 
Stopiņu novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldības) palīdzī
bu iedzīvotājiem un piešķiršanas 
nosacījumus, neizvērtējot mate
riālo stāvokli.
3. Tiesības saņemt šajos notei
kumos paredzēto pašvaldības 
palīdzību ir personām, kuras 
savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
pašvaldības administratīvajā te
ritorijā.
4. Jautājumus par pašvaldības pa
līdzības piešķiršanu izskata So
ciālais dienests, pamatojoties uz 
personas iesniegumu un iesnieg
tajiem dokumentiem, ja šajos no
teikumos nav noteikts citādi.
5. Gadījumos, kad pašvaldības 
palīdzība tiek sniegta noteiktām 
sociālajām grupām pēc saraksta, 
Stopiņu novada sociālais dienests 
iesniedz priekšlikumus izskatī
šanai Veselības aizsardzības, so
ciālo lietu un dzīvokļa komitejā, 
lēmumu par pašvaldības palīdzī
bu un apmēru pieņem Stopiņu 
novada dome.
6. Pašvaldības palīdzība tiek pie
šķirta kalendārā gada budžeta 
ietvaros, ja šajos noteikumos nav 
noteikts citādi.
7. Piešķirtā pašvaldības palīdzība 
personai jāizņem gada laikā no 
pašvaldības palīdzības piešķirša
nas brīža.

II. Pašvaldības palīdzības veidi
8. Pašvaldības palīdzība bēr
na dzimšanas gadījumā EUR 
285,00, ja viena no vecākiem 
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu 
novadā ne mazāk kā vienu gadu 
pirms bērna dzimšanas un bērna 
pirmreizējā dzīvesvieta ir dekla
rēta Stopiņu novadā:
8.1. pašvaldības palīdzību var pie
prasīt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā 
pēc bērna piedzimšanas, uzrādot 
bērna dzimšanas apliecības ori
ģinālu un bērna vecāka personas 
apliecinošu dokumentu;
8.2. pašvaldības palīdzību izmak
sā nekavējoties.
9. Pašvaldības palīdzība apbe
dīšanai noteiktos gadījumos ir 
šāda:
9.1. EUR 143,00 apmērā, ja mi
rušajai personai pienākas Valsts 
sociālās apdrošināšanas apbedī

šanas pabalsts;
9.2. EUR 214,00 apmērā, ja mi
rušai personai nepienākas Valsts 
sociālās apdrošināšanas apbedī
šanas pabalsts;
9.3. pašvaldības palīdzību apbe
dīšanai izmaksā personai, kura 
uzņēmusies apbedīšanu;
9.4. gadījumā, ja mirusi persona, 
kurai nav apgādnieku vai perso
nas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
pakalpojuma organizēšanu var 
veikt juridiska persona;
9.5. pašvaldības palīdzību apbe
dīšanai var pieprasīt 3 mēnešu 
laikā no miršanas apliecības iz
sniegšanas brīža;
9.6. pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai jāuzrāda:

9.6.1. miršanas apliecības ori
ģināls;

9.6.2. pašvaldības palīdzības 
saņēmēja personas apliecinošs 
dokuments;
9.7. pašvaldības palīdzību izmak
sā nekavējoties.
10. Pašvaldības palīdzība doku
mentu atjaunošanai un iztikai 
līdz EUR 29,00 personām, kuras 
atbrīvotas no ieslodzījuma vietas:
10.1. pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai jāiesniedz izziņa no 
ieslodzījuma vietas;
10.2. pašvaldības palīdzību iz
maksā nekavējoties.
11. Pašvaldības palīdzība bāre
ņiem un bez vecāku gādības pali
kušiem bērniem pēc ārpusģime
nes aprūpes beigšanās:
11.1. pašvaldības palīdzība bēr
niem bāreņiem pēc pilngadības 
sasniegšanas, beidzoties ārpusģi
menes aprūpei, izmaksājama at
bilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem;
11.2. vienreizēja pašvaldības pa
līdzība EUR 214,00 apmērā bēr
niem bāreņiem pēc pilngadības 
sasniegšanas, beidzoties ārpusģi
menes aprūpei;
11.3. vienreizēja pašvaldības palī
dzība EUR 214,00 apmērā patstā
vīgas dzīves uzsākšanai;
11.4. vienreizēja pašvaldības palī
dzība EUR 285,00 apmērā sadzī
ves priekšmetu un mīkstā inven
tāra iegādei;
11.5. pašvaldības palīdzība ik
mēneša izdevumiem EUR 86,00 
apmērā līdz 24 gadu vecumam, ja 
bērns turpina mācības un sekmī
gi apgūst izglītības programmu:

11.5.1. pašvaldības palīdzības 
saņemšanai jāiesniedz izziņa no 
mācību iestādes;
11.6. pašvaldības palīdzība dzī
vojamās telpas īres izdevumu 
segšanai gadījumos, ja pašvaldī
ba nav nodrošinājusi bāreni ar 

apdzīvojamo platību.
12. Pašvaldības palīdzība audžu
ģimenēm:
 12.1. ikmēneša pašvaldības pa
līdzība par katru audžuģimenē 
ievietoto bērnu EUR 285,00 ap
mērā bērna uztura izdevumiem;
12.2. vienreizēja pašvaldības palī
dzība EUR 214,00 apmērā apģēr
ba un mīkstā inventāra iegādei, 
ievietojot bērnu audžuģimenē;
12.3. pašvaldības palīdzību pār
skaita audžuģimenes norādītajā 
kontā, pamatojoties uz Bāriņtie
sas lēmumu;
12.3.1. ikmēneša pašvaldības pa
līdzību pārskaita līdz mēneša 10. 
datumam par iepriekšējo mēnesi.
13. Pašvaldības palīdzība veselī
bas aprūpes nodrošināšanai/ uz
labošanai:
13.1. pašvaldības palīdzība pa
balsts EUR 3,00 dienā ambulato
rās terapijas pasākumiem tuber
kulozes slimniekiem;
13.2. pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai jāiesniedz:
  13.2.1. ārsta izziņa par pašval
dības palīdzības nepieciešamību 
ambulatorās ārstēšanās laikā;
13.3. pašvaldības palīdzību iz
maksā par faktisko ambulatorās 
ārstēšanās laiku, iesniedzot izzi
ņu par apmeklējumu iepriekšējā 
mēnesī.
14. Pašvaldības palīdzība nieru 
dialīzes slimniekiem:
14.1. ikmēneša pašvaldības palī
dzība EUR 72,00 apmērā pacien
tiem ar hronisku nieru slimību, 
kuriem nepieciešama dialīze;
14.2. pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa 
par dialīzes nepieciešamību.
15. Pašvaldības palīdzība per
sonas ar invaliditāti asistentam 
transporta izdevumiem, izvērtē
jot sociālo situāciju:
 15.1. ikmēneša pašvaldības palī
dzība asistentam transporta izde
vumiem EUR 29,00 mēnesī;
15.2. ikmēneša pašvaldības palī
dzības saņemšanai jāiesniedz Ve
selības un darbaspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas (VDEĀK) 
atzinums par asistenta nepiecie
šamību.
16. Pašvaldības palīdzība soci
ālās rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai (atkarību ārstēšanai, 
psihologa pakalpojumiem u.c. 
pasākumiem), pamatojoties uz 
speciālistu slēdzienu, sociālās re
habilitācijas vai sociālās korekci
jas plānu) līdz EUR 200,00 gadā 
personai:
16.1. pašvaldības palīdzību pār
skaita sociālās rehabilitācijas pa
kalpojumu sniedzējam.

17. Pašvaldības palīdzība Mon
tesori, Portidžas un citu mācību 
vai rehabilitācijas pasākumu ap
maksai bērniem ar īpašām vaja
dzībām:
17.1. pašvaldības palīdzība Mon
tesori, Portidžas un citu mācību 
vai rehabilitācijas pasākumu ap
maksai bērniem ar īpašām vaja
dzībām līdz EUR 240,00 gadā;
17.2. pašvaldības palīdzības sa
ņemšanai jāiesniedz speciālista 
slēdziens par attiecīgo pasākumu 
nepieciešamību. 
18. Pašvaldības palīdzība vasaras 
nometņu apmaksai bērniem: 
18.1. vasaras nometnes EUR 
100,00 apmērā apmaksā daudz
bērnu ģimeņu bērniem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu 
administratīvajā teritorijā, per
sonām ar invaliditāti līdz 18 gadu 
vecumam, aizbildnībā esošiem 
bērniem, audžuģimenē ievieto
tajiem bērniem, ar celiakiju sli
miem bērniem;
18.2. maksu par dalību nometnēs 
pārskaita nometnes rīkotājam.
19. Pašvaldības palīdzība svētkos 
ģimenēm ar bērniem:
19.1. pašvaldības palīdzību svēt
kos (t.sk. sākot mācību gadu) 
piešķir daudzbērnu ģimeņu bēr
niem, personām ar invaliditāti 
līdz 18 gadu vecumam, ar celiaki
ju slimiem bērniem, aizbildnībā 
esošiem bērniem, audžuģimenē 
ievietotajiem bērniem, bērniem 
pēc ārpusģimenes aprūpes beig
šanās, kuri sekmīgi apgūst izglī
tības programmu;
19.2. priekšlikumus par svētku 
pašvaldības palīdzību piešķirša
nas kārtību un summu Sociālais 
dienests iesniedz Veselības aiz
sardzības, sociālo lietu un dzī
vokļu komitejā; 
19.3. svētku pašvaldības palī
dzības piešķiršanas kārtību un 
summu nosaka Stopiņu novada 
dome, ievērojot kārtējā gada bu
džetu, nepārsniedzot EUR 72,00 
vienam bērnam.
20. Pašvaldības palīdzība svētkos 
politiski represētām personām:
20.1. vienreizēja pašvaldības pa
līdzība līdz EUR 143,00 apmērā 
politiski represētām personām 
Latvijas Republikas Proklamēša
nas dienā – 18. novembrī;
20.2. priekšlikumus par svētku 
pašvaldības palīdzības piešķirša
nas kārtību un summu Sociālais 
dienests iesniedz Veselības aiz
sardzības, sociālo lietu un dzī
vokļu komitejā;
20.3. svētku pašvaldības pa
līdzības piešķiršanas kārtību 
un summu nosaka Stopiņu  

novada dome.
21. Pašvaldības palīdzība Zie
massvētku dāvanu iegādei: 
21.1. Ziemassvētku dāvanu iegā
de pirmsskolas izglītības iestā
žu (turpmāk – PII), pašvaldības 
skolu skolēniem no 1.–12. klasei 
un Stopiņu novadā deklarētajiem 
(no 0 līdz 6 gadu vecumam) bēr
niem, kuri neapmeklē PII;
21.2. priekšlikumus par svētku 
dāvanu iegādes kārtību un sum
mu izskata Finanšu komitejā; 
svētku dāvanu iegādes piešķir
šanas kārtību un summu nosaka 
Stopiņu novada dome.
22. Pašvaldības palīdzība Rum
bulas iedzīvotājiem, kuru māj
saimniecības ir reģistrētas pēc 
vēsturiskās piederības ar 1998. 
gada 18. septembra noteikto un 
apstiprināto zonējumu Getliņu 
izgāztuves tuvumā:
 22.1. pašvaldības palīdzība kuri
nāmā iegādei:

22.1.1. līdz EUR 143,00 kalen
dārajā gadā vienai mājsaimniecī
bai neatkarīgi no citiem saņemta
jiem pabalstiem;

22.1.2. pašvaldības palīdzī
bas piešķiršanas kārtību un iz
maksājamo summu kurināmā 
iegādei Rumbulas iedzīvotājiem, 
pamatojoties uz kārtējā gada bu
džetu, nosaka Stopiņu novada  
dome;
22.2. pašvaldības palīdzība vese
lības aprūpei (zāles, ārstēšanās 
stacionārā, zobārstniecība, me
dicīnas pakalpojumi, potes, me
dicīniskā rehabilitācija, endopro
tezēšanas pakalpojumi, optisko 
briļļu iegāde u.c.):

22.2.1. pašvaldības palīdzības 
saņemšanai jāiesniedz kases apa
rāta čeks vai stingrās uzskaites 
kvīts ar maksātāja rekvizītiem 
(vārds, uzvārds), izraksti no me
dicīnas iestādēm u.c. attiecinā
mie dokumenti;
22.3. pašvaldības palīdzību ve
selības aprūpei apmaksā, nepār
sniedzot EUR 285,00 kalendārajā 
gadā vienam ģimenes loceklim. 
23. Pašvaldības palīdzība trans
porta izdevumiem vecuma pen
sionāriem, ja personai nav pie
šķirti vai nepienākas citi pabalsti 
vai atvieglojumi transporta izde
vumiem:
23.1. pašvaldības palīdzība trans
porta izdevumiem vecuma pen
sionāriem EUR 52,00 kalendāra
jā gadā, ja personai nav piešķirti 
vai nepienākas citi pabalsti vai 
atvieglojumi transporta izdevu
miem;
23.2. pašvaldības palīdzību iz

Saistošie noteikumi Nr. 13/13
2013. gada 27. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 16, p. 3.3.2)

“Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot ienākumus”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bāre
nim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.

Turpinājums 8. lpp.
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1. Izdarīt pašvaldības 15.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 13/10 
“Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpo
jumi” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Pielikuma Nr. 1. “Komunālo pakalpojumu cenrādis” tabulu 
šādā redakcijā:
Komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvie- 
nība

Maksa 
bez 
PVN

PVN
Maksa, 

ieskaitot 
PVN

1. Ūdensapgāde – atdzelžots ūdens EUR/m3 0,306 21% 0,37

2. Ūdensapgāde – atdzelžots ūdens EUR/cilv. 2,339 21% 2,83

3. Svītrots/izslēgts
4. Svītrots/izslēgts
5. Kanalizācijas tīkla pakalpojumi EUR/m3 0,2149 21% 0,26
6. Kanalizācijas tīkla pakalpojumi EUR/cilv. 1,620 21% 1,96
7. Svītrots/izslēgts
8. Svītrots/izslēgts

9. Siltumenerģijas realizācijas maksa 
(pastāvīgā daļa)

EUR/
MWh 10,30 12% 11,54

10. Siltumenerģijas realizācijas maksa 
Cekules katlumājai (pastāvīgā daļa)

EUR/
MWh 7,10 12% 7,95

11. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana EUR/cilv. 0,80 21% 0,97
12. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana EUR/m3 3,95 21% 4,78

13. Kanalizācijas notekūdeņu izvešanas 
pakalpojumu maksa iedzīvotājiem

EUR/1 
muca 31,45 21% 38,05

14.
Kanalizācijas notekūdeņu izvešanas 

pakalpojumu maksa juridiskām 
personām

EUR/1 
muca 71,14 21% 86,08

15. Ēku uzturēšana un apsaimniekošana EUR/m2 0,28

1.2. Izteikt Pielikuma Nr.  2. 1.1.  p. “Transports skolēnu pārvadāju
miem” tabulu šādā redakcijā:
1.1. Transports skolēnu pārvadājumiem
Transporta pakalpojumu maksa (EUR/1 st.)

Transporta veids
Maksa 1*, 

ieskaitot PVN 
(21%)

Maksa 2**, 
ieskaitot PVN 

(21%)

Maksa Stopiņu 
novada funkciju 
nodrošināšanai

Mercedes-Benz GV 8911 27,72 12,11 26,29

Mercedes-Benz HA 4705 35,12 11,81 33,69

Mercedes-Benz FM 2938 35,12 11,81 33,69

VOLVO B 10M EN 4581 41,36 15,27 39,94

Mercedes-Benz (Sprinter) 413 27,72 12,11 26,29

1.3. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.2.  p. “Ceļa un labiekārtošanas trans
ports” tabulu šādā redakcijā:
1.2. Ceļu un labiekārtošanas transports
Transporta pakalpojumu maksa (EUR/1 st.)

Transporta veids
Maksa 1*, 

ieskaitot PVN 
(21%)

Maksa Stopiņu novada 
funkciju nodrošināšanai

T-5725 LL Kubota 27,06 25,64

T-5091 LL Greideris 48,15 46,73

BZ 9794 GAZ 20,79 19,37

T-1580 LR, Belarus 920.3 24,22 22,79

Frontālais iekrāvējs jSB 31,96 30,53

AV 4672 UAZ santehniķi 22,91 21,49

BZ 9793 ZIL 23,19 21,77

GAZ-53 CV 9466 ugunsdzēs. 18,24 16,82

Traktors MULTIONE SL320 T 6836 LT 21,67 20,25

VW Transporter FR 4930 18,17 16,75

Autopacēlājs (celtniecības nodaļa) 17,22 15,79

Mercedes-Benz 1314 (ceļi) HD 513 37,49 36,07

Transporta veids Mērvie- 
nība

Maksa, ieskaitot 
PVN (21%)

Maksa Stopiņu 
novada funkciju 
nodrošināšanai

Volvo FM 64R
EUR/1 st. 99,15 97,01

EUR/1 km 1,18 1,14

1.4. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.3.  p. “Automazgātavas pakalpojumu 
(roku darbs) maksa” tabulu šādā redakcijā:
1.3. Automazgātavas pakalpojumu (roku darbs) maksa 

Saistošie noteikumi Nr. 18/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr.13/10 
“Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.

(EUR /1 vienības izmaksa)

Pakalpojumu veids Maksa, ieskaitot PVN 
(21%)

Maksa Stopiņu novada funkciju 
nodrošināšanai

Vieglās automašīnas virsbūves mazgāšana 5,83 5,32
Džipa virsbūves mazgāšana 7,30 6,77
Smagās automašīnas un autobusa virsbūves 
mazgāšana 18,97 18,45

Mikroautobusa virsbūves mazgāšana 8,75 8,24
Vaskošana 1,47 1,37
Automašīnas skalošana (tikai ar augstspiediena 
mazgāšanas ierīci) 2,19 2,05

Salona tīrīšana ar putekļsūcēju (ieskaitot paneļus un 
paklājus) 5,83 5,32

Bagāžnieku tīrīšana 1,47 1,37
Stiklu tīrīšana 2,19 2,05
Dzinēja mazgāšana 7,30 6,77
Paklāju noskalošana (komplekts līdz 5 gab.) 1,47 1,37

1.5. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 1.4. p. “Remontdarbnīcu un ceļu strādnieku darba izmaksas” tabulu šādā re
dakcijā:
1.4. Remontdarbnīcu un ceļu strādnieku darba izmaksas

Pakalpojumu veids Vienības Maksa, ieskaitot 
PVN (21%)

Maksa Stopiņu novada 
funkciju nodrošināšanai

Autoatslēdznieks 1 stunda 13,77 13,43
Metinātājs 1 stunda 13,77 13,43
Virpotājs 1 stunda 13,77 13,43
Ceļmalu izpļaušana ar trimeri 1 stunda* 7,94 7,63
Ceļmalu un grāvju izzāģēšana no krūmiem un 
bīstamiem kokiem 1 stunda* 7,94 7,63

Ceļu, ielu kaisīšana ziemas periodā ar smiltīm (roku 
darbs) 1 stunda* 8,61 7,33

1.6. Izteikt Pielikuma Nr. 2. 2. p. “Stopiņu novada administratīvās teritorijas laukuma nomas maksa” tabulu 
šādā redakcijā:

Pakalpojumu veids Maksa, ieskaitot PVN (21%)
Par Institūta ielas 1 laukuma izmantošanu EUR 21,88 
Par Institūta ielas 7 laukuma izmantošanu EUR 21,88 
Par laukuma izmantošanu kravas autotransportam EUR 36,48 
P/A “Saimnieks” darbinieku īpašumā esošo automašīnu novietošana stāvlaukumos 
50% (no maksas) EUR 10,96 

Stopiņu novada domes īpašumā esošo automašīnu novietošana stāvlaukumos Bezmaksas

1.7. Aizstāt 3. pielikumā lata simbolisko apzīmējumu “Ls” ar euro simbolisko apzīmējumu “EUR”. 
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

maksā vienreizējā maksājumā, 
pamatojoties uz personas iesnie
gumu.

III. Lēmuma pieņemšanas 
un pārsūdzēšanas 
kārtība
24. Lēmumu par pašvaldības 
palīdzības piešķiršanu vai at
teikumu piešķirt pašvaldības 
palīdzību pieņem Stopiņu nova
da domes Sociālais dienests, ja 
šajos noteikumos nav noteikta 
citādāka lēmuma pieņemšanas  
kārtība.
25. Stopiņu novada domes So
ciālā dienesta lēmumu var ap
strīdēt Stopiņu novada domē. 
Stopiņu novada domes lēmumu 
persona var pārsūdzēt tiesā Ad
ministratīvā procesa likumā no
teiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
26. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Stopiņu novada 
domes informatīvajā izdevumā 
“Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Stopiņu nova
da pašvaldības saistošie no
teikumi Nr. 13/13 “Pašval-
dības palīdzība Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, neiz-
vērtējot ienākumus” (turpmāk –  
noteikumi) nosaka pašvaldības 
palīdzības veidus, apmērus, pa
balstu piešķiršanas un to izmak
sāšanas kārtību personām (ģi
menēm), kuras ir tiesīgas saņemt 
šo pašvaldības palīdzību, kā arī 
lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošie noteikumi izdoti, pama
tojoties uz šādiem normatīvajiem 
tiesību aktiem: LR likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta 3. daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi paredzēti 
personām, kuras savu dzīvesvietu 
ir deklarējušas un ir sasniedza
mas Stopiņu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
Saistošie noteikumi nosaka fi
nansiālo atbalstu iedzīvotājiem 
un piešķiršanas nosacījumus, ne
izvērtējot materiālo stāvokli.
3. Informācija par plānoto pro

jekta ietekmi uz pašvaldības bu
džetu. Papildu līdzekļi atbilstoši 
iesniegtajam projektam nebūs 
nepieciešami.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.
5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošo 
noteikumu izpildi nodrošinās 
Stopiņu novada domes Sociālais 
dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Saistošo noteiku
mu izstrādes procesā ir notikušas 
konsultācijas ar amatpersonām. Pēc 
saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās ko
mitejas sēdē un publicēšanas paš
valdības mājaslapā internetā www.
stopini.lv un saņemto sabiedrības 
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, tie tiks ie
kļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – 
informācijas publicēšana pašval
dības mājaslapā internetā un ie
sniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Sākums 7. lpp.
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Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 28. novembra sais
tošajos noteikumos Nr. 27/12 
“Par nodevām par tirdzniecību 
publiskās vietās Stopiņu novadā” 
(publicēti Stopiņu novada domes 
informatīvajā izdevumā “Tēvze
mīte“ 05.04.2013.) šādus grozī
jumus:
1. Aizstāt noteikumu tekstā lata 
simbolisko apzīmējumu “Ls” ar 
euro simbolisko apzīmējumu 
“EUR”.
2. Aizstāt noteikumu tekstā lata 
simbolisko apzīmējumu un skait
li, kas nosaka skaitlisko vērtību 
nodevas likmei:
2.1.  “Ls 1,50” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
2,00”;
2.2.  “Ls 2,50” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
3,00”;
2.3. “Ls 3,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
4,00”;
2.4. “Ls 3,50” ar euro simbolis

ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
4,00”;
2.5. “Ls 5,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
7,00”;
2.6. “Ls 8,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
11,00”;
2.7. “Ls 10,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
14,00”;
2.8. “Ls 15,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
21,00”;
2.9. “Ls 20,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
28,00”;
2.10. “Ls 25,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
35,00”;
2.11. “Ls 30,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
42,00”.
3. Noteikumi stājas spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 19/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. 
gada 28. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 27/12 “Par nodevām par tirdzniecību 
publiskās vietās Stopiņu novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās 

daļas 4. punktu, 28.06.2005. MK noteikumu 
Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības 

nodevas“ 16.¹ punktu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 25.  marta saistošajos 
noteikumos Nr. 06/09 “Par kār
tību, kādā izmantojami un ap
saimniekojami Stopiņu novada 
publiskie ūdeņi un to krasti” šā
dus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 6.4.1., 
6.4.2., 6.4.3.  punktā vārdus un 
skaitļus “no 20 līdz 200 latiem” ar 
vārdiem un skaitļiem “no 29 līdz 
285 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksta sadaļas 
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa
matojums. Saistošie noteikumi 
izdoti, pamatojoties uz “Euro ie
viešanas kārtības likuma” nosacī
jumiem. 
2. Īss projekta satura izklāsts.
 Saistošie noteikumi groza pie

mērojamos sodus, ievērojot 
“Euro ieviešanas kārtības likuma” 
32.  panta nosacījumus par soda 
apmēru apaļošanu.
3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Pašvaldības budžetu 
saistošie noteikumi būtiski neie
tekmēs.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā saistošie noteikumi 
būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošie 
noteikumi nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav attieci
nāms.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 20/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 
25. marta saistošajos noteikumos Nr. 06/09 “Par 
kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami 
Stopiņu novada publiskie ūdeņi un to krasti””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 1. punktu, 
trešo daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012.  gada 14.  novembra saisto
šajos noteikumos Nr. 25/12 “Par 
koku ciršanu ārpus meža Stopiņu 
novada administratīvajā terito
rijā” (publicēti Stopiņu novada 

domes informatīvajā izdevumā 
“Tēvzemīte“ 05.04.2013.) šādus 
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā 
lata simbolisko apzīmējumu “Ls” 
ar euro simbolisko apzīmējumu 

“EUR”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 21/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 14. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 25/12 “Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada 

administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Meža likuma 

8. panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22. punktu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 12. decembra saisto
šajos noteikumos Nr. 19/12 “Par 
atbalsta sniegšanu sporta veici
nāšanai Stopiņu novadā” šādus 
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā 
lata simbolisko apzīmējumu “Ls” 
ar euro simbolisko apzīmējumu 
“EUR”;
1.2. Aizstāt noteikumu 5.1. pun
ktā, 8. punktā vārdus un skaitli 
“Ls 150 (viens simts piecdesmit 
lati)” ar vārdiem un skaitli “EUR 
215 (divi simti piecpadsmit 

euro)”;
1.3. Aizstāt noteikumu 5.2. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls 75 (sep
tiņdesmit pieci lati)” ar vārdiem 
un skaitli “EUR 110 (viens simts 
desmit euro)”;
1.4. Aizstāt noteikumu 12.1. pun
ktā skaitli “80” ar skaitli “115”; 
skaitli “70” ar skaitli “100”; skaitli 
“60” ar skaitli “90”;
1.5. Aizstāt noteikumu 12.2. pun
ktā skaitli “20” ar skaitli “30”; 
skaitli “15” ar skaitli “25”; skaitli 
“10” ar skaitli “15”; 
1.6. Aizstāt noteikumu 12.3. pun

ktā skaitli “120” ar skaitli “175”; 
skaitli “100” ar skaitli “145”; 
skaitli “90” ar skaitli “130”;
1.7. Aizstāt noteikumu 12.4. pun
ktā skaitli “300” ar skaitli “430”; 
skaitli “250” ar skaitli “360”; 
skaitli “200” ar skaitli “285”;
1.8. Aizstāt noteikumu 12.5. pun
ktā skaitli “500” ar skaitli “715”; 
skaitli “400” ar skaitli “570”; 
skaitli “300” ar skaitli “430”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 22/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 12. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 19/12 “Par atbalsta sniegšanu sporta 

veicināšanai Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012.  gada 27.  jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.  17/12 “Par Sto
piņu novada profesionālās ievir
zes izglītības iestādes Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas līdz
finansējumu” šādus grozījumus:

1.1 Aizstāt noteikumu 2.1.1., 
2.1.2.  punktā vārdus un skait
li “Ls  5,00 (pieci lati)” ar vār
diem un skaitli “EUR 7 (septiņi 
euro)”;  
1.2. Aizstāt noteikumu 2.1.3. pun  
ktā vārdus un skaitli “Ls  7,50 

(septiņi lati, piecdesmit san-
tīmu)” ar vārdiem un skaitli 
“EUR 10 (desmit euro)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 23/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

 “Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 27. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 17/12 “Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 
Izglītības likuma 12. panta 21. daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 27. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 16/12 “Stopiņu 
novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energo-
efektivitātes pasākumu veikša-

nai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 2.4. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls 2000,00 
(divi tūkstoši latu, 00 sant.)” ar 
vārdiem un skaitli “EUR 2846,00 

(divi tūkstoši astoņi simti četr
desmit seši euro, 00 centu)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 24/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. 16/12 “Stopiņu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu.
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1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2005. gada 12. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 13 “Stopiņu no
vada sabiedriskās kārtības notei
kumi” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā 
lata simbolisko apzīmējumu “Ls” 
ar euro simbolisko apzīmējumu 
“EUR”.
1.2. Aizstāt noteikumu tekstā 
skaitli, kas nosaka naudas sodu:
1.2.1. “2” ar skaitli “3”;
1.2.2. “3” ar skaitli “5”;
1.2.3. “5” ar skaitli “8”;
1.2.4. “10” ar skaitli “15”;
1.2.5. “15” ar skaitli “22”;
1.2.6. “20” ar skaitli “29”;
1.2.7. “25” ar skaitli “36”;
1.2.8. “30” ar skaitli “43”;
1.2.9. “35” ar skaitli “50”;
1.2.10. “45” ar skaitli “65”;
1.2.11. “50” ar skaitli “72”;
1.2.12. “75” ar skaitli “107”;
1.2.13. “100” ar skaitli “143”;
1.2.14. “150” ar skaitli “214”;
1.2.15. “200” ar skaitli “285”;
1.2.16. “250” ar skaitli “356”;
1.2.17. “300” ar skaitli “427”;
1.2.18. “450” ar skaitli “641”;
1.2.19. “500” ar skaitli “712”;
1.2.20. “750” ar skaitli “1068”;
1.2.21. “900” ar skaitli “1281”.
2. Aizstāt noteikumu 3.3., 3.12., 
3.27., 3.31., 3.37., 3.39. punktā 
naudas sodu lata simbolisko ap
zīmējumu un skaitli “Ls 250” ar 
euro simbolisko apzīmējumu un 
skaitli “EUR 350”.
3. Aizstāt noteikumu 3.1.4., 3.35. 
punktā naudas sodu lata simbo
lisko apzīmējumu un skaitli “Ls 
300” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 350”.
4. Noteikumi stājas spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts 
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa
matojums. Saistošie noteikumi 
izdoti, pamatojoties uz “Euro ie
viešanas kārtības likuma” nosacī
jumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts.
 Saistošie noteikumi groza pie
mērojamos sodus, ievērojot 
“Euro ieviešanas kārtības likuma” 
32. panta nosacījumus par soda 
apmēru apaļošanu un grozījumus 
Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksa 26. panta trešajā 
daļā (spēkā no 01.01.2014.), kas 
nosaka, ka pašvaldību domes 
var apstiprināt saistošos notei
kumus, kuros par to pārkāpšanu 
var noteikt naudas sodus fizis
kajām personām līdz trīssimt 
piecdesmit euro, bet juridiska
jām personām – līdz tūkstoš  
četrsimt euro.
3. Informācija par plānoto projek
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Pašvaldības budžetu saistošie no
teikumi būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā saistošie noteikumi 
būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošie 
noteikumi nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav attieci
nāms.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes 
priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 26/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2005. gada 12. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Stopiņu 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu un 43. panta 

pirmās daļas 4. punktu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2010.  gada 18.  augusta sais-
tošajos noteikumos Nr.  9/10 
“Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Stopiņu novadā” 
šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā 
lata simbolisko apzīmējumu “Ls” 

ar euro simbolisko apzīmējumu 
“EUR”.
1.2. Aizstāt noteikumu 3.3.2.1. 
punktā vārdus un skaitli “LVL 20 
(divdesmit lati)” ar vārdiem un 
skaitli “EUR 28 (divdesmit asto-
ņi euro)”.
1.3. Aizstāt noteikumu 3.3.2.1. 
punktā vārdus un skaitli 

“LVL  500 (pieci simti latu)” ar 
vārdiem un skaitli “EUR  711 
(septiņi simti vienpadsmit 
euro)”.
1.4. Svītrot noteikumu 3.3.1 punktu.
2, Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 27/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 9/10 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 3. daļu, likuma 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1., 3., 4. daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2010.  gada 24.  marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 7/10 “Sto-
piņu novada ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu un to būvju 
ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības noteikumi” šādus 
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 7.2. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls  100 
(simts latu)” ar vārdiem un 
skaitli “EUR 350 (trīs simti piec-

desmit euro)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 28/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/10 “Stopiņu 
novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, 

lietošanas un aizsardzības noteikumi””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta pirmās daļas 
11. punktu, 43. panta trešo daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2010.  gada 24.  februāra saisto
šajos noteikumos Nr. 5/10 “Par 
pašvaldības zemes nomu Stopiņu 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 4.1.1. 
punktā vārdus un skaitli “1 sant. 
(viens santīms)” ar vārdiem un 
skaitli “EUR  0,01 (nulle euro, 
1 cents)”.

1.2. Aizstāt noteikumu 
4.1.2.  punktā vārdus un skaitli 
“0,5  sant. (nulle komats pieci 
santīmi)” ar vārdiem un skaitli 
0,7 (0,7 centi).
1.3. Aizstāt noteikumu 4.2. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls 1 (viens 
lats)” ar vārdiem un skaitli 
“EUR  1,40 (viens euro, 40 cen-
tu)”.

1.4. Aizstāt noteikumu izdošanas 
tiesiskā pamatojuma vārdus “No
teikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” ar vārdiem “”No
teikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 18. punktu”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 29/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/10 
“Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā””

Izstrādāti saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta 3. daļu, “Par zemes reformu 
LR lauku apvidos”,  MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, MK 30.10.2007. 
noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 16.  decembra saisto
šajos noteikumos Nr. 28/09 “Par 
suņu turēšanas nodevu Stopiņu 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 3.1. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 

un skaitli “6,- LVL” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 8,50”.
1.2. Aizstāt noteikumu 3.2. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “10,- LVL” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 

“EUR 14,00”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes 
priekšsēdētājs

Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012.  gada 16.  maija saistoša-
jos noteikumos Nr.  12/12 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likuma atsevišķu normu piemē-
rošanu Stopiņu novadā” šādus 
grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 3.  punktā 
vārdus un skaitli “Ls  500 (pie-
ciem simtiem latu)” ar vārdiem 

un skaitli “EUR  711,44 (septi-
ņiem simtiem vienpadsmit euro, 
44  centiem)”; vārdu un skaitli 
“500  latus” ar vārdu un skaitli 
“711,44 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 25/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

Ar precizējumu: 11.12.2013., prot.Nr.17.p.4.2.

“Grozījumi 2012. gada 16. maija saistošajos 
noteikumos 

Nr. 12/12 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu 

Stopiņu novadā””

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 45. pantu un 
likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu.

Ar precizējumu: 11.12.2013., prot.Nr.17.p.4.2.

Saistošie noteikumi Nr. 30/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 16. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 28/09

“Par suņu turēšanas nodevu Stopiņu novadā””

Izdoti, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5. punktu.



11“tĒVZEMĪtE“
OtRDIENA, 7. jANVāRIS, 2014.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 2.  decembra saisto
šajos noteikumos Nr. 25/09 “Par 
maksimālo maksu (tarifiem) par 
pasažieru un bagāžas pārvadā
jumiem ar vieglajiem taksomet
riem un par pasažieru pārvadā
jumu ar vieglajiem taksometriem 
licencēšanas kārtību Stopiņu no
vada administratīvajā teritorijā” 
šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 
1.3.1.1.  punktā lata simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “LVL 
0,50” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 0,70”.
1.2. Aizstāt noteikumu 

1.3.1.2.  punktā lata simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “LVL 
1,50” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 2,10”.
1.3. Aizstāt noteikumu 
1.3.1.3.  punktā lata simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “LVL 
6,00” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 8,50”.
1.4. Aizstāt noteikumu 2.9. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “LVL 25” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 35,50”.
1.5. Aizstāt noteikumu 2.9. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “LVL 12,50” ar euro 

simbolisko apzīmējumu un skait
li “EUR 17,70”.
1.6. Aizstāt noteikumu 2.9. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls 5,- (pieci 
lati)” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 7,10”.
1.7. Aizstāt noteikumu 2.9. pun
ktā vārdus un skaitli “Ls 2,50 
(divi lati piecdesmit santīmu)” 
ar euro simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “EUR 3,50”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 11.  novembra saisto
šajos noteikumos Nr. 24/09 “Par 
pašvaldības nodevu par reklā
mas, afišu, sludinājumu un citas 
vizuālās informācijas izvietošanu 
Stopiņu novada teritorijā” šādus 
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 16.  pun

ktā vārdus un skaitli “LVL 2 (divi 
lati)” ar euro simbolisko apzīmē
jumu un skaitli “EUR 2,80”.
1.2. Aizstāt noteikumu 18.1. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “2  LVL” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 2,80”.
1.3. Aizstāt noteikumu 22.  pun

ktā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli “LVL 25” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 35,50”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes  priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 11.  novembra saisto
šajos noteikumos Nr. 23/09 “Par 
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu 
un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Sto
piņu novada teritorijā” šādus gro
zījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 53.1. pun
ktā vārdus un skaitli “100 (viens 
simts) latiem” ar vārdiem un 
skaitli “EUR 143,00 (viens simts 
četrdesmit trīs)”;
1.2. Aizstāt noteikumu 53.2. pun
ktā vārdus un skaitli “250  (divi 
simti piecdesmit) latiem” ar vār
diem un skaitli “EUR  350 (trīs 
simti piecdesmit)”; 
1.3. Aizstāt noteikumu 53.3. pun
ktā vārdus un skaitli “50 (piecdes-

mit) latiem” ar vārdiem un skaitli 
“EUR 72 (septiņdesmit divi)”; 
1.4. Aizstāt noteikumu 53.4. pun
ktā vārdus un skaitli “100 (viens 
simts) latiem” ar vārdiem un 
skaitli “EUR  143 (viens simts 
četrdesmit trīs)”;
1.5. Aizstāt noteikumu 53.5. pun
ktā vārdus un skaitli “100 (viens 
simts) latiem” ar vārdiem un 
skaitli “EUR  143 (viens simts 
četrdesmit trīs)”; 
1.6. Aizstāt noteikumu 53.6. pun
ktā vārdus un skaitli “250  (divi 
simti piecdesmit) latiem” ar vār
diem un skaitli “EUR  350 (trīs 
simti piecdesmit)”;
1.7. Aizstāt noteikumu 53.7. pun
ktā vārdus un skaitli “100 (viens 
simts) latiem” ar vārdiem un 

skaitli “EUR  143 (viens simts 
četrdesmit trīs)”; 
1.8. Aizstāt noteikumu 53.8. pun
ktā vārdus un skaitli “100 (viens 
simts) latiem” ar vārdiem un 
skaitli “EUR  143 (viens simts 
četrdesmit trīs)”; 
1.9. Aizstāt noteikumu 53.9. pun
ktā vārdus un skaitli “200  (divi 
simti) latiem” ar vārdiem un 
skaitli “EUR 285 (divi simti as-
toņdesmit pieci)”.
1.10 Aizstāt noteikumu izdoša
nas tiesiskā pamatojuma vārdus 
un skaitli “2. daļu” ar vārdiem un 
skaitli “3. daļu”.
2 Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs,  Stopiņu novada 
domes  priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009.  gada 3.  jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 08/09 “Kārtība, 
kādā Stopiņu novada dome līdz
finansē bērna pirmsskolas izglī
tības programmas apguvi privātā 
izglītības iestādē” šādus grozīju
mus:
1.1. Aizstāt noteikumu 4.  pun

ktā vārdus un skaitli “Ls  100,00 
(viens simts latu 00 santīmu)” 
ar vārdiem un skaitli “EUR  143 
(viens simts četrdesmit trīs)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009. gada 25. februāra saisto
šajos noteikumos Nr. 04/09 “Par 
pašvaldības nodevām Stopiņu 
novada teritorijā” šādus grozīju
mus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā lata 
simbolisko apzīmējumu un skait
li, kas nosaka skaitlisko vērtību 
nodevas likmei:
1.1.1.  “Ls 1” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
1,40”;
1.1.2. “Ls 2” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
2,80”;
1.1.3. “Ls 25” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
35,50”;
1.1.4. “Ls 50” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
71,00”;
1.1.5. “Ls 100” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
142,00”;
1.1.6. “Ls 0,10” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
0,14”;
1.1.7. “Ls 0,50” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
0,70”;
1.1.8. “Ls 10,00” ar euro simbolis
ko apzīmējumu un skaitli “EUR 
14,00”.
2. Aizstāt noteikumu 4. pieliku
mā lata simbolisko apzīmējumu 
un skaitli, kas nosaka skaitlisko 

vērtību nodevas likmei:
2.1. “Ls” ar euro simbolisko apzī
mējumu “EUR”;
2.2. skaitli “2” ar skaitli “2,80”;
2.3. skaitli “4” ar skaitli “5,60”;
2.4. skaitli “6” ar skaitli “8,50”;
2.5. skaitli “8” ar skaitli “11,30”;
2.6. skaitli “10” ar skaitli “14,20”;
2.7. skaitli “12” ar skaitli “17,00”;
2.8. skaitli “14” ar skaitli “19,90”;
2.9. skaitli “16” ar skaitli “22,70”;
2.10. skaitli “18” ar skaitli “25,60”;
2.11. skaitli “22” ar skaitli “31,30”;
2.12. skaitli “24” ar skaitli “34,10”;
2.13. skaitli “28” ar skaitli “39,80”;
2.14. skaitli “32” ar skaitli “45,50”;
2.15. skaitli “38” ar skaitli “54,00”;
2.16. skaitli “44” ar skaitli “62,60”;
2.17. skaitli “50” ar skaitli “71,10”;
2.18. skaitli “56” ar skaitli “79,60”;
2.19. skaitli “62” ar skaitli “88,20”;
2.20. skaitli “70” ar skaitli “99,60”;
2.21. skaitli “78” ar skaitli 
“110,90”;
2.22. skaitli “88” ar skaitli 
“125,20”;
2.23. skaitli “96” ar skaitli 
“136,60”;
2.24. skaitli “106” ar skaitli 
“150,80”;
2.25. skaitli “116” ar skaitli 
“165,00”;
2.26. skaitli “130” ar skaitli 
“184,90”;
2.27. skaitli “148” ar skaitli 
“210,50”;

Saistošie noteikumi 
Nr. 35/13

2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 04/09 

“Par pašvaldības nodevām 
Stopiņu novada teritorijā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu, 14. panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9.,10. punktu. 

Saistošie noteikumi Nr. 31/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 2. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 25/09 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru 

un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par 
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 

kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un Latvijas 
Republikas Autopārvadājumu likuma 35. panta 1. daļu, 39. panta 5. daļu.

Saistošie noteikumi Nr. 32/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 24/09 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas 

vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu. 

Saistošie noteikumi Nr. 33/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 11. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 23/09 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 7. punktu  un 

Reklāmas likuma 7. panta 3. daļu. 

Saistošie noteikumi 
Nr. 34/13

2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 
3. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 08/09 

“Kārtība, kādā Stopiņu novada dome 
līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi 
privātā izglītības iestādē””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu un 
15. panta 1. daļas 4. punktu.

Turpinājums 12. lpp.
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2.28. skaitli “166” ar skaitli 
“236,20”.
3. Noteikumi stājas spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pama
tojums. Saistošie noteikumi izdoti, 
pamatojoties uz “Euro ieviešanas 
kārtības likuma” nosacījumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts.
 Saistošo noteikumu projekts ne
pieciešams, lai pielāgotu tos euro 
ieviešanai.
3. Informācija par plānoto projek
ta ietekmi uz pašvaldības budže
tu. Saistošo noteikumu projektā 
ietvertā euro vērtība ir aprēķināta 
saskaņā ar “Euro ieviešanas kārtī
bas likuma” 32.  panta otrās daļas 
.2. punktu, piemērojot oficiālo euro 

kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un 
veicot noapaļošanu uz leju līdz ve
selam skaitlim un centam.
Noapaļošanas rezultāts nerada 
vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Pašvaldības 
budžetu saistošie noteikumi būtis
ki neietekmēs. Nodevas likme no
apaļošanas rezultātā netiek paaug
stināta, līdz ar to noapaļošanas re
zultāts nav personai nelabvēlīgāks
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav attieci
nāms.
5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošie 
noteikumi nemainīs esošās 
administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav attiecināms.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes  riekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2008. gada 23. janvāra saistošajos no
teikumos Nr. 2/08 “Par pašvaldības 

pabalstu vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vie
tu Stopiņu novada izglītības iestādē 

pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 3. punktā 

vārdus un skaitli “Ls 50” ar vār
diem un skaitli “EUR 72” 
2. Noteikumi stājas spēkā 

2014. gada 1. janvārī.
J. Pumpurs, Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 36/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2008. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/08 “Par 
pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 

izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2005.  gada 16.  februāra saisto
šajos noteikumos Nr.  11 “Par 
personu, kurām nepieciešama 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, reģistrāci
jas kārtību un pašvaldības palī
dzības sniegšanas kārtība” šādus 
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu tekstā lata 

simbolisko apzīmējumu un skait
li, kas nosaka skaitlisko vērtību:
1.1.1.  “Ls  80” ar euro simbo
lisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 114”;

1.1.2. “Ls  150” ar euro simbo
lisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 215”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 37/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2005. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par personu, 
kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un 

pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, Latvijas Republikas likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5., 
9., 10. pantu, Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 14. novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.24/12 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu Stopiņu 
novadā” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu 5. punktā 
lata simbolisko apzīmējumu un 
skaitli “Ls  180,00” ar euro sim
bolisko apzīmējumu un skaitli 
“EUR 257,00”.
1.2. Aizstāt noteikumu 6.1.3. pun
ktā lata simbolisko apzīmējumu 

un skaitli “Ls  1000,00” ar euro 
simbolisko apzīmējumu un skait
li “EUR 1423,00”.
2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2004.  gada 30.  jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.  7 “Stopiņu pa
gasta pašvaldības teritorijas un 
tajā esošo ēku un būvju uzturē
šanas noteikumi” šādus grozīju
mus:
1.1. Aizstāt noteikumu 5. punktā 
vārdus un skaitli “Ls  50,00” ar 
vārdiem un skaitli “EUR 350”.
1.2. Svītrot noteikumu 6.3.  pun
ktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts 
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa
matojums. Saistošie noteikumi 
izdoti, pamatojoties uz “Euro ie
viešanas kārtības likuma” nosacī
jumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts.
 Saistošie noteikumi groza pie

mērojamos sodus, ievērojot 
“Euro ieviešanas kārtības likuma” 
32.  panta nosacījumus par soda 
apmēru apaļošanu un grozījumus 
Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksa 26.  panta trešajā 
daļā (spēkā no 01.01.2014.), kas 
nosaka, ka pašvaldību domes var 
apstiprināt saistošos noteikumus, 
kuros par to pārkāpšanu var no
teikt naudas sodus fiziskajām 
personām līdz trīssimt piecdes

mit euro, bet juridiskajām perso
nām – līdz tūkstoš četrsimt euro.
3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Pašvaldības budžetu 
saistošie noteikumi būtiski neie
tekmēs.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā saistošie noteikumi 

būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošie 
noteikumi nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav attieci
nāms.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes 
priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 38/13
2013. gada 13. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 15, p. 4.3)

“Grozījumi 2004. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas 
un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu.

Sākums 11. lpp.
Saistošie noteikumi 

Nr. 39/13
2013. gada 27. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 16, p. 3.3.1)

“Grozījumi 2012. gada 14. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 24/12 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 

noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4. punktu.



13“tĒVZEMĪtE“
OtRDIENA, 7. jANVāRIS, 2014.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka sociālās 
palīdzības veidus, apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un to iz
maksāšanas kārtību un sociālo 
pakalpojumu sniegšanas kārtību 
personām (ģimenēm), kuras ir 
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā 
arī lēmumu pārsūdzēšanas kār
tību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir 
noteikt Stopiņu novada pašvaldī
bas (turpmāk tekstā – pašvaldī
bas) sociālās palīdzības sistēmu, 
kas nodrošinātu finansiālu at
balstu trūcīgām, maznodrošinā
tām, mazaizsargātām personām 
(ģimenēm), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu 
viņu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā, kā arī noteikt finan
siāla atbalsta apmēru un piešķir
šanas nosacījumus citām mērķa 
grupām, neizvērtējot materiālo 
stāvokli.
3. Tiesības saņemt šajos notei
kumos paredzētos sociālās pa
līdzības un citus pabalstus ir ģi
menēm (personām), kuras savu 
pamatdzīvesvietu ir deklarējušas 
pašvaldības administratīvajā teri
torijā un kuru ienākumi un ma
teriālais stāvoklis atbilst trūcīgās 
vai maznodrošinātās ģimenes 
(personas) statusam, ja šajos no
teikumos vai citos normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi.
4. Trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu pie
šķir, pamatojoties uz 2012. gada 
14. novembra saistošajiem notei
kumiem Nr. 24/12 “Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai mazno
drošinātu Stopiņu novadā”.
5. Jautājumus par sociālo pakal
pojumu un sociālās palīdzības 
piešķiršanu izskata, pamatojo
ties uz personas iesniegumu un 
iztikas līdzekļu deklarāciju, un 
citiem iesniegtajiem dokumen
tiem atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem tiesību aktiem.
6. Sociālā palīdzība tiek piešķirta 
kalendārā gada budžeta ietvaros, 
ja šajos noteikumos nav noteikts 
citādi.
7. Personai jāizņem piešķirtā so
ciālā palīdzība gada laikā kopš 
pabalsta piešķiršanas brīža.

II. Sociālās palīdzības veidi
8. Noteikti šādi sociālās palīdzī
bas un sociālo pakalpojumu veidi 
atbilstoši Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā no
teiktajam:
8.1. pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

(turpmāk – GMI);
8.2. dzīvokļa pabalsts (kurināmā 
iegādei, īres un komunālo mak
sājumu apmaksai);
8.3. pabalsts ārkārtas situācijā;
8.4. pabalsts veselības aprūpei:
8.4.1. ārstēšanās slimnīcā;
8.4.2. medicīnas pakalpojumiem;
8.4.3. zobārstniecībai;
8.4.4. locītavu endoprotezēšanai;
8.4.5. medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumiem;
8.4.6. zāļu iegādei;
8.4.7. briļļu iegādei.
8.5. pabalsts bērna izglītībai un 
audzināšanai:
8.5.1. pabalsts brīvpusdienām 
skolā vai bērnudārzā;
8.5.2. pabalsts skolas piederumu 
iegādei;
8.5.3. bērna uzturēšanā vasaras 
nometnēs;
8.5.4. psihologa pakalpojumi 
bērniem;
8.5.5. Montesori, Portidžas un 
citu mācību vai rehabilitācijas 
pasākumu apmaksa bērniem ar 
īpašām vajadzībām, pamatojoties 
uz speciālista slēdzienu un soci
ālās rehabilitācijas plānu.
8.6. pabalsts dokumentu atjauno
šanai;
8.7. pabalsts sociālo pakalpoju
mu apmaksai:
8.7.1. aprūpei mājās;
8.7.2. sociālās aprūpes pakalpo
juma apmaksai institūcijā (pan
sionātos, īslaicīgās aprūpes iestā
dēs, dienas centros u.c.);
8.8. pabalsts sociālās rehabilitāci
jas apmaksai:
8.8.1. psihologa pakalpojumiem 
pieaugušajiem rehabilitācijas plā
na ietvaros;
8.8.2. atkarību ārstēšanai.

III. Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības piešķiršanas 
kritēriji un kārtība
9. Pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma (turpmāk – GMI) lī
meņa nodrošināšanai trūcīgām 
personām:
 9.1. pensionāriem un invalīdiem –  
EUR 129,00 mēnesī;
9.2. bērniem (līdz 18 g. v.) EUR 
65,00 mēnesī;
9.3. darbspējīgām personām 
EUR 57,00 mēnesī;
9.4. GMI apmēru aprēķina kā 
starpību starp pašvaldības domes 
noteikto GMI līmeni katram ģi
menes loceklim un trūcīgās ģi
menes kopējiem ienākumiem;
9.5. GMI pabalstu personai pie
šķir, aprēķina un izmaksā atbil
stoši 2009. gada 17. jūnija Mi
nistru kabineta noteikumiem  
Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķi

nāms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ie
nākuma līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdz
darbību”;
9.6. GMI pabalstu piešķir perso
nai/ģimenei no viena līdz sešiem 
mēnešiem trūcīgās personas/ģi
menes statusa laikā.
10. Dzīvokļa pabalsts mājsaim
niecībām ar centralizēto vai mal
kas apkuri:
10.1. dzīvokļa pabalsts mājsaim
niecībām ar centralizēto apkuri:
10.1.2. dzīvokļa pabalsts tiek pie
šķirts dzīvojamās telpas īres mak
sas (apsaimniekošanas maksas) 
un maksas par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, segšanai neatkarīgi no 
citiem saņemtajiem sociālajiem 
pabalstiem;
10.1.3. dzīvokļa pabalstu piešķir 
trūcīgai ģimenei (personai) EUR 
57,00 mēnesī, nepārsniedzot 
EUR 427,00 vienai mājsaimnie
cībai gadā;
10.1.4. dzīvokļa pabalstu piešķir 
maznodrošinātai ģimenei (per
sonai) EUR 36,00 mēnesī, nepār
sniedzot EUR 214,00 vienai māj
saimniecībai gadā;
10.1.5. dzīvokļa pabalstu pārskai
ta komunālo maksājumu snie
dzējam vienreizējā maksājumā 
par mēnešiem, kuros ģimenei 
(personai) ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas statuss;
10.2. dzīvokļa pabalsts mājsaim
niecībām ar malkas apkuri:
10.2.1. pabalsts kurināmā iegā
dei tiek piešķirts vienu reizi gadā 
Stopiņu novadā deklarētajām 
personām, kuras dzīvo mājoklī 
ar malkas apkuri, neatkarīgi no 
citiem saņemtajiem sociālajiem 
pabalstiem;
10.2.2. pabalstu kurināmā iegā
dei trūcīgai ģimenei (personai) 
izmaksā EUR 427,00 gadā vienai 
mājsaimniecībai;
10.2.3. pabalstu kurināmā iegādei 
maznodrošinātai ģimenei (per
sonai) izmaksā EUR 214,00 gadā 
vienai mājsaimniecībai; 
10.2.4. pabalstu kurināmā iegā
dei personai izmaksā vienreizējā 
maksājumā;
10.2.5. pabalstu kurināmā iegādei 
mājsaimniecība var saņemt vienu 
reizi gadā. 
11. Pabalsts ārkārtas situācijā:
11.1. pabalsts stihisku nelaimju 
gadījumā (stihiskas nelaimes vai 
iepriekš neparedzamu apstākļu 
dēļ, ja nav iespējams apmierināt 
pamatvajadzības) EUR 143,00 
vienai mājsaimniecībai;
11.2. pabalsta saņemšanai jāuzrā

da attiecīgās institūcijas atzinums 
par notikušo stihisko nelaimi;
11.3. pabalstu izmaksā nekavējo
ties.
12. Pabalsts veselības aprūpei:
12.1. pabalsts tiek izmaksāts par 
šādiem medicīnas pakalpoju
miem ar šādu limitu vienai per
sonai gadā:
12.1.1. zobārstniecībai EUR 
100,00;
12.1.2. briļļu iegādei EUR 29,00;
12.1.3. zāļu iegādei (izņemot pār
tikas piedevas) EUR 72,00;
12.1.4. ārstēšanās slimnīcā EUR 
143,00;
12.1.5. locītavu endoprotezēšanai 
EUR 72,00;
12.1.6. medicīniskās rehabilitā
cijas pakalpojumiem EUR 72,00;
12.1.7. medicīnas pakalpoju
miem EUR 29,00 (vizīte pie ārsta, 
injekcijas, potes, med. procedū
ras u.c.);
12.2. pabalsta saņemšanai jāie
sniedz:
12.2.1. kases aparāta čeki vai 
stingrās uzskaites kvītis ar mak
sātāja rekvizītiem (vārds, uz
vārds, personas kods), izraksti no 
medicīnas iestādēm.
13. Sociālās rehabilitācijas pasā
kumiem (psihologa pakalpoju
miem, atkarību ārstēšanai u.c.) 
EUR 86,00:
13.1. ja nepieciešams, sociālās re
habilitācijas pasākumus apmaksā 
pakalpojuma sniedzējam pēc pie
vienotā rēķina.
14. Pabalsts ģimenēm ar nepiln
gadīgiem bērniem:
14.1. pabalsts skolas piederumu 
iegādei EUR 72,00 gadā;
14.2. pabalsts brīvpusdienām 
skolā, nepārsniedzot EUR 2,00 
dienā, līdz mācību gada beigām:
14.2.1. rēķins jāiesniedz līdz nā
kamā mēneša piektajam datu
mam par faktiski izlietoto sum
mu iepriekšējā mēnesī;
14.3. pabalsts brīvpusdienām 
bērnudārzā 100% apmērā no paš
valdības noteiktās dienas maksas 
(periods no 1. septembra līdz nā
kamā gada 31. augustam). Pabal
stu bērnudārza apmaksai piešķir 
no trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statusa iegūšanas brīža;
14.4. bērnu uzturēšanos vasaras 
nometnēs apmaksa EUR 100,00 
vienam bērnam gadā;
14.5. psihologa pakalpojumu 
bērniem apmaksa, nepārsniedzot 
EUR 143,00 gadā;
14.6. Montesori, Portidžas un 
citu mācību vai rehabilitācijas 
pasākumu apmaksa bērniem ar 
īpašām vajadzībām, pamatojoties 
uz speciālista slēdzienu un soci

ālās rehabilitācijas plānu:
14.6.1. priekšlikumus par pa
balsta piešķiršanas kārtību un 
nepieciešamo summu Sociālais 
dienests iesniedz Veselības aiz
sardzības, sociālo lietu un dzī
vokļu komitejā. Pabalsta piešķir
šanas kārtību un summu nosaka 
Stopiņu novada dome;
  14.7. sociālās aprūpes vai re
habilitācijas pakalpojumu un 
uzturēšanās apmaksa institūcijā 
bērniem, pamatojoties uz speciā
listu un sociālā dienesta noteikto 
sociālās rehabilitācijas plānu (ja 
nepieciešams, kopā ar vienu no 
vecākiem).
15. Vienreizējs pabalsts svētkos:
15.1. pabalstu svētkos (t.sk. uzsā
kot mācību gadu) piešķir daudz
bērnu ģimeņu bērniem, perso
nām ar invaliditāti līdz 18 gadu 
vecumam, ar celiakiju slimiem 
bērniem, kuriem nav noteikta 
invaliditāte, aizbildnībā esošiem 
bērniem, audžuģimenē ievie
totajiem bērniem, bērniem pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās, 
kuri mācās, u.c. sociālajām gru
pām);
15.2. Priekšlikumus par svētku 
pabalsta piešķiršanas kārtību 
un summu Sociālais dienests ie
sniedz Veselības aizsardzības, so
ciālo lietu un dzīvokļu komitejā. 
Svētku pabalsta piešķiršanas kār
tību un summu nosaka Stopiņu 
novada dome.
16. Sociālo pakalpojumu apmak
sai aprūpei mājās vai institūcijā 
personām, kurām nav apgādnie
ku vai tās attaisnotu iemeslu dēļ 
(saskaņā ar normatīvajiem tiesī
bu aktiem) nespēj veikt aprūpi, 
pamatojoties uz personas iesnie
gumu, ārsta atzinumu un perso
nas vajadzību pēc sociālajiem pa
kalpojumiem novērtēšanas karti:
 16.1. aprūpei mājās izmaksāt 
trūcīgām un maznodrošinātām, 
vientuļām personām materiālo 
pabalstu EUR 72,00 mēnesī:
16.1.1. vientuļām personām, kuru 
ienākumi pārsniedz Stopiņu nova
da domes saistošajos noteikumos 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo
šas personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu Stopiņu no
vadā” II nodaļā 5. punktā noteikto 
personas maznodrošināto līmeni, 
izmaksāt daļu no šo noteikumu 
16.1. punktā noteiktā pabalsta. Iz
maksājamā pabalsta apmēru no
saka šādi: no šo noteikumu 16.1. 
punktā noteiktā pabalsta apmēra 
atskaita starpību starp personas ie
nākumu līmeni un Stopiņu nova
da domes saistošajos noteikumos  

Saistošie noteikumi Nr. 15/13
2013. gada 27. novembrī, Stopiņu novadā (prot. Nr. 16, p. 3.3.3)

“Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas 
kārtību Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 4., 5. daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu.

Turpinājums 14. lpp.
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“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo
šas personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu Stopiņu no
vadā” II nodaļā 5. punktā noteikto 
personas maznodrošināto līmeni;
16.1.2. personām, kuras atsakās 
no 16.1. punktā noteiktā pabal
sta, nodrošina aprūpes mājās 
pakalpojumu, nosakot atlīdzību 
aprūpētājam par aprūpes mājās 
pakalpojumu sniegšanu vienam 
aprūpējamam – 45% no valstī 
noteiktās minimālās algas mē
nesī (ieskaitot nodokļus), slēdzot 
pakalpojuma līgumu uz laiku;
16.1.3. personām ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, 
kuriem nepieciešama papildu 
medicīniskā aprūpe mājās, pa
matojoties uz aprūpes plānu, 
apmaksāt patronāžas servisa pa
kalpojumus, nepārsniedzot EUR 
143,00 mēnesī (izņemot valsts 
apmaksātos medicīnas pakalpo
jumus):
16.1.3.1. par patronāžas servisa 
pakalpojumiem tiek slēgts attie
cīgs līgums (divpusējs vai trīs
pusējs) atbilstoši normatīvajiem 
tiesību aktiem – klienta un viņa 
apgādnieku maksātspējas novēr
tējumam;
16.2. aprūpei institūcijā – apmak
sāt aprūpi īslaicīgās vai ilgstošās 
aprūpes institūcijā, ja persona ir 
vientuļa vai arī likumiskajiem ap
gādniekiem ir piešķirts trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas/
ģimenes statuss, vai arī likumis
kie apgādnieki spēj tikai daļēji 
apmaksāt personas aprūpi:
16.2.1. pašvaldības maksājuma 

daļa tiek aprēķināta kā starpība 
starp personas ienākumiem un 
maksu par aprūpes pakalpojumu;
16.2.2. apmaksāt dienas centra 
pakalpojumus pieaugušām per
sonām ar invaliditāti, pamatojo
ties uz personas iesniegumu un 
speciālistu slēdzienu;
16.2.3. pamatojoties uz spēkā 
esošajiem normatīvajiem tiesību 
aktiem, dienests izvērtē personas 
vajadzību pēc sociālā pakalpoju
ma un iesniedz lēmuma projektu 
Veselības aizsardzības, sociālo 
lietu un dzīvokļu komitejai ap
stiprināšanai. Lēmumu par per
sonas nogādāšanu, ievietošanu 
un apmaksu aprūpes institūcijā 
vai uzturēšanos dienas centrā 
pieņem Stopiņu novada dome;
16.3. apmaksāt nakts patversmi 
personām, kurām zudis tiesiskais 
pamats dzīvesvietas deklarēšanai, 
EUR 3,00 dienā.
17. Pabalsts dokumentu atjauno
šanai:
17.1. pabalsts dokumentu atjau
nošanai līdz EUR 43,00 gadā;
17.2. pabalstu piešķir personai, 
izvērtējot sociālo situāciju, atbil
stoši nepieciešamajai izdevumu 
summai (pases, nodokļu grāma
tiņas izņemšanai u.c.).

IV. Lēmuma pieņemšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
18. Lēmumu par sociālās palīdzī
bas vai sociālo pakalpojumu pie
šķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pieņem Stopiņu novada domes 
Sociālais dienests.
19. Stopiņu novada domes So
ciālā dienesta lēmumu var ap
strīdēt Stopiņu novada domē. 

Stopiņu novada domes lēmumu 
persona var pārsūdzēt tiesā Ad
ministratīvā procesa likumā no
teiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi
20. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Stopiņu novada domes 2007. 
gada 30. maija saistošos notei
kumus Nr. 1/07 “Par sociālo pa
kalpojumu un sociālās palīdzības 
piešķiršanas kārtību”.
21. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Stopiņu novada 
domes informatīvajā izdevumā 
“Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa
matojums. 1.1. Līdz šim nosacī
jumus par sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības piešķirša
nas kārtību noteica Stopiņu no
vada domes 2007. gada 30. maija 
saistošie noteikumi Nr. 1/07 “Par 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības piešķiršanas kārtību”.
1.2. Ievērojot normatīvo tiesību 
aktu nosacījumus, izdoti jauni 
saistošie noteikumi, pamatojoties 
uz šādiem normatīvajiem tiesību 
aktiem:
1.2.1. 19.05.1994. likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta 7. pun
ktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām 
ir šādas autonomās funkcijas: 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 
palīdzību (sociālo aprūpi) (soci
ālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargā
tām personām, veco ļaužu nodro
šināšana ar vietām pansionātos, 

bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu nodrošināšana ar 
vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs, bezpajumtnieku no
drošināšana ar naktsmītni u.c.)”; 
kā arī 43. panta trešo daļu, kas 
paredz, ka “Dome var pieņemt 
saistošos noteikumus arī, lai no
drošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi”. 
1.2.2. 31.10.2002. likumu “Soci
ālo pakalpojumu un sociālās pa
līdzības likums”. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 2.1. 
Saistošie noteikumi paredzēti 
personām, kuras savu dzīvesvietu 
ir deklarējušas un ir sasniedza
mas Stopiņu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
Saistošie noteikumi noteiks pa
kalpojuma apmēru un saņemša
nas kārtību;
Saistošie noteikumi noteiks so
ciālo pakalpojumu veidus, kurus 
var piedāvāt Sociālais dienests 
sadarbībā ar pakalpojumu snie
dzējiem. Tie būtu – aprūpe mā
jās, ilgstoša un īslaicīga sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgajām perso
nām, īslaicīga sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija, veselības 
aprūpe, pabalsti, atvieglojumi.

3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 3.1. Papildu līdzekļi at
bilstoši iesniegtajam projektam 
būs nepieciešami proporcionāli 
palielinātajiem sociālajiem pa
balstiem un sociālo pakalpojumu 
apmaksai.

Palielināsies sociālā pakalpoju
ma – aprūpe mājās – pieejamība 
lielākam skaitam pašvaldības ie
dzīvotāju par pašvaldība budžeta 
līdzekļiem, nodrošinot viņu ap
rūpi un dzīves kvalitātes uzlabo
šanos.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī
vajām procedūrām. 5.1. Saisto
šie noteikumi nemainīs esošās 
administratīvās procedūras. Pri
vātpersonas saistošo noteikumu 
piemērošanā var vērsties Sto
piņu novada domes Sociālajā  
dienestā
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. 6.1. Saistošo 
noteikumu izstrādes procesā ir 
notikušas konsultācijas ar amat
personām un speciālistiem. Pēc 
saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas domes pa
stāvīgās komitejas sēdē un pub
licēšanas pašvaldības mājasla
pā internetā www.stopini.lv un 
saņemto sabiedrības pārstāvju 
izteikto priekšlikumu vai iebil
dumu apkopošanas, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, tie tiks 
iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids 
– informācijas publicēšana paš
valdības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtē
šana.

J. Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Līdz pirmajam de-
cembrim Sauriešu un 
Ulbrokas bibliotēkas 
Stopiņu novada iedzī-
votājus aicināja pie-
dalīties Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas 
rīkotajā akcijā “Tautas 
grāmatu plaukts”. 

Priekšnoteikums bija kā
das individuāli tuvas vai 
nozīmīgas grāmatas dā
vinājums, titullapā dalo
ties ar personisku stāstu 
par grāmatas likteni, kas 
tieši šo literāro darbu dā
vinātāja acīs padara īpa
šu. Šī akcija parādīja, ka 
šķirties no grāmatām ar 
pagātni ir daudzreiz grūtāk nekā 
dāvināt jaunas. Caur Stopiņu no
vada bibliotēkām ceļoja iedves
mojošas un uzrunājošas grāma
tas, vecas un jaunas, gan bērnībā 
iemīļotas, gan kara gados līdzi 
paņemtās, grāmatas, kas nodotas 
no paaudzes paaudzē un bijušas 
klātesošas dažādos vēstures pos
mos, gan arī aizraujoša jaunākā 

literatūra. Titullapās at
rodami komentāri par 
veidiem, kā grāmata no
kļuvusi dāvinātāju rokās, 
un iemesliem, kādēļ no 
tās tagad ir iespējams 
šķirties. Latvijas iedzīvo
tāju dāvinātās grāmatas 
plānots izstādīt jaunās 
LNB ēkas  – Gaismas 
pils  – ātrijā, piecstāvu 
nama augstā stikla sienā, 
kur tās glabāsies kā vēs
turiska liecība nākama
jām paaudzēm.

Ulbrokas bibliotēkā 
dāvinājumus Tautas grā
matu plauktam iesnie
dza 27  lasītāji, paldies 
visiem, kas atsaucās un 

piedalījās grāmatu dāvināšanā!
Dāvinājumus var aplūkot 

un personiskos ierakstus izlasīt 
“Tautas grāmatu plaukta” mājas
lapā: www.tautasgramatuplaukts.
lv/gramatas.

Ieva Nagle,
Ulbrokas 

bibliotēkas  
bibliotekāre

Sākums 13. lpp.

Stopiņu novada lasītāju dāvinājums 
“Tautas grāmatu plauktam”

Tuvojoties ziemas saulgriežiem, 
Stopiņu novada bibliotēkas 
krājumu papildināja ar latvie
šu oriģinālliteratūras kolekciju, 
pateicoties projektam “Latviešu 
oriģinālliteratūra un autori bib

liotēkās”. Kopā saņemti 26 izdevu 
mi – daiļliteratūra, dokumentālā 
literatūra, klausāmgrāmatas par 
kopsummu Ls 188,89.

Visi laipni aicināti iepazīties 
ar latviešu oriģinālliteratūras 

kolekciju, kā arī ar citiem izde
vumiem Ulbrokas un Sauriešu 
bibliotēku krājumos.

Informāciju sagatavojusi
Kristīne 

Cimdiņa

Latviešu oriģinālliteratūras kolekcija 
Stopiņu novada bibliotēkās
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Iepazīšanās ar bibliotēku un vecumam atbilstoša saruna par 
bērnu grāmatām, tehnoloģijām un bibliotēkas pakalpojumiem – 
pirmdien, 27.  janvārī, plkst.  9.30, ceturtdien, 30. janvārī, 
plkst. 9.30, pirmdien, 3. februārī, plkst. 9.30, 
ceturtdien, 6. februārī, plkst. 9.30.

Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks ir gan prieka, gan pārdo-
mu pilns. Tas ir arī laiks, kad 
atskatāmies uz gada garumā 
paveikto, ieskatāmies nāka-
mā gada plānos.

Sauriešu bibliotēka 2013.  gadā 
pirmo reizi iesaistījās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) la
sīšanas veicināšanas programmā 
“Bērnu un jauniešu žūrija”. Šīs 
programmas mērķis ir dažādot 
un pilnveidot publisko bibliotēku 
iespējas darbā ar bērniem un jau
niešiem un veicināt bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanu jauno 
lasītāju vidū.

Lai kļūtu par Bērnu un jau
niešu žūrijas ekspertu, katram 
bija jāizlasa noteiktas grāmatas 
atbilstoši vecuma grupai, kā arī 
pēc izvēles varēja izlasīt grāma
tas, kas domātas citai vecuma 
grupai. Sauriešu bibliotēkā pro
grammu uzsāka septiņpadsmit 
eksperti, no kuriem finiša taisni 
sasniedza vienpadsmit. Lai da
lītos iespaidos un pārdomās par 
izlasīto, uz Sauriešu bibliotēku 
14.  decembrī tika aicināti visi 
žūrijas eksperti, kā arī interesen
ti uz tikšanos “Es izlasīju!”. Liels 
prieks bija, klausoties gan ceļu 
grāmatu lasīšanas pasaulē tikko 

sākušu bērnu, gan dažādu auto
ru literatūru iepazinušo jauniešu 
stāstījumā un viedokļos par grā
matām, kas 2013.  gadā nodotas 
Bērnu un jauniešu žūrijas vēr
tējumam. Ne tikai 5.–12.  klašu 
grupu eksperti, arī paši mazākie, 
kas pārstāvēja 1.–2. un 3.–4. kla
šu grupas, ļoti aktīvi iesaistījās 
diskusijā par bērnu un jauniešu 
literatūru, par ieguvumiem no iz

lasītā, stāstīja, kas patika, kas ne, 
salīdzināja ar citām pēc satura 
līdzīgām grāmatām, izteica savu 
vērtējumu par filmu, kas uzņem
ta pēc vienas grāmatas motīviem, 
kā arī izvēlējās grāmatas, kuras 
noteikti iesaka izlasīt arī citiem. 
Kopīgi tika apskatītas visas šogad 

programmā iekļautās grāmatas, 
kas iedrošināja dažus uzreiz izvē
lēties lasīšanai grāmatu no citas 
vecuma grupas. Pārrunājot nā
kamā gada plānus, visi bērni un 
jaunieši apstiprināja, ka labprāt 
atkal iesaistīsies šajā lasīšanas 
veicināšanas programmā. Katrs 

eksperts no bibliotēkas saņēma 
simbolisku dāvaniņu kā pateicī
bu par piedalīšanos programmā 
un īpašas Bērnu un jauniešu žū
rijas pildspalvas, ko dāvina LNB. 
Ekspertu tikšanās foto mirkļos 
skatāma galerijā: www.stopini.lv/
public/31143.html.

Sauriešu bibliotēka izsaka pa
teicību visiem Bērnu un jauniešu 
žūrijas ekspertiem par piedalīša
nos programmā un ļoti intere
santo diskusiju par izlasīto.

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas

 vadītāja

Sauriešu bibliotēkā tiekas Bērnu un 
jauniešu žūrijas eksperti

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 2014. gada janvārī un februārī

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS 
NO 2014. GADA JANVĀRA

PIRMDIEN, CEtURtDIEN 11.00–19.00, 
OtRDIEN, PIEKtDIEN 10.00–17.00,

SEStDIEN 9.00–14.00
tREŠDIEN –  MEtODISKā DIENA

Literāri tematiska pēcpusdiena 

“Ēdamo grāmatu festivāls” – 
“Books3eat 2013” 

par latviešu autoru oriģinālliteratūras grāmatām. 
Radošums un izdoma brīvas literatūras izvēlē un 

demonstrēšanā.
Piedalās Ulbrokas vidusskolas 5.–12. klašu skolēnu komandas un Ulbrokas 

bibliotēkas skolas vecuma jaunieši. Pirmdien, 13. janvārī, plkst. 15.00, LLU LZtI 
2. stāva Semināra telpā.

Bibliotēkzinību stunda 

“Visums un dzīvība” 
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 
sešgadīgajiem audzēkņiem
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BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā
13. janvārī plkst. 15.00 “Ēdamo 
grāmatu festivāls” – “Books3eat 
2013”. 

27. janvārī, 30. janvārī, 3. feb-
ruārī un 6.  februārī plkst. 9.30 
Bibliotēkzinību stunda “Visums 
un dzīvība” PII “Pienenīte” seš-
gadīgajiem audzēkņiem.

Mainās Ulbrokas bibliotēkas 
darba laiks: pirmdien, ceturt-
dien no 11.00 līdz 19.00; otrdien, 
piektdien no 10.00 līdz 17.00; 
sestdien no 9.00 līdz 14.00; treš-
diena – metodiskā diena.

Sauriešu bibliotēkā
tematiskas izstādes: 

“Saules stars asaru lāsē”. 
Rakstniecei Dzintrai Žurav-
skai  – 75;“Vēsture ir citāda”. 
Rakstniekam jānim Lejiņam  – 
60; “Nauda Latvijā – vakar, šo-
dien, rīt”.

DIENAS CENTROS
Sauriešu dienas centrā
4., 11., 18. un 25. janvārī 10.00 –  
tālākizglītības un neformālās 
izglītības glezniecības īsais pa-
mata kurss personības pilnvei-
došanai, vada Maija Brašmane, 
mākslas pedagoģe.

11. janvārī 14.00 Ziemassvēt-
ku lugas uzvedums “Ziemas-
svētku jampadracis”. Doda-
mies ar savu priekšnesumu uz 
Upesleju dienas centru.

24.  janvārī 17.00 kopīgi ar 
brīvprātīgo jaunieti Diānu Ro-
taru dažādu veidu picu gatavo-
šana un garšošana.

trešdienās no 12.00 un sest-
dienās no 14.00 zīda apglezno-
šana. Projektu finansē teterevu 
fonds.

Piektdienās 15.00 bērniem 
un skolēniem – pasaku un smil-

šu terapijas nodarbības.
Piektdienās 16.00 itāļu valo-

da bērniem.
Otrdienās 18.00 itāļu valoda 

pieaugušajiem.

Upesleju dienas centrā
11.janvārī 14.00 “Ziemassvēt-

ku jampadracis” - Sauriešu paš-
darbības pulciņā izrāde.

13.un 27.janvārī 17.00 Saru-
nu cikls, vada M.Ķimeniece.

Pirmdienās: vēderdejas  18.00.  
Šahs, dambrete 15.00

Otrdienās: vingrošana senio-
riem 15.30 un16.30. Galda teniss 
senioriem 16.00. “Dari, ko vari” – 
rokdarbi bērniem 16.00.

trešdienās: vēderdejas no 18.00 
līdz 20.00. Šahs, dambrete no 
15.00 līdz 20.00.

Ceturtdienās: vingrošana senio-
riem 15.30 un 16.30. Galda teniss 
senioriem 16.00. Floristika intere-
sentiem 17.00.

Piektdienās: galda teniss 17.00 
“Dari, ko vari” praktiska nodarbība 
bērniem 17.00. Projekts 18.00 “Pa-
lutini sevi”, ziepju un vannas bum-
bu gatavošana..

Sestdienās: “jauno tenisistu sko-
liņa” 12.00, projektu finansē Stopi-
ņu novada dome. Galda teniss 
senioriem pēc 14.00.

Līču dienas centrā
Dienas centra darba laiks: 
pirmdienās no 15:00-21:00, 
otrdienās, ceturtdienās no 
14:00-21:00, sestdienās no 
12:00-20:00.

11.janvārī pirmais novusa 
spēles turnīrs.

No 13.-20.janvārim fotoizstā-
de „Barikāžu laiks”.

18.janvārī piemiņas vakars, 
diskusija „Barikādes laikabied-
ru skatījumā”.

No 27.janvāra līdz 1.febru-

ārim Līču iedzīvotāju rokdarbu 
izstāde „neturi sveci zem pūra”.

Ulbrokas dienas centrā
No 14. līdz 18. janvārim dažādu 
galda spēļu turnīrs.

No 24. līdz 28. janvārim papīra, 
vēstuļu papīra liešanas nodarbī-
bas, izmantojot dabas materiālus.

Otrdienās un ceturtdienās 
plkst.12.00–13.45 nūjošanas 
nodarbības. Nūjas nodrošina 
dienas centrs.

Sestdienu rītos 9.30 rotu ga-
tavošana no pērlītēm, plastikas 
un citiem materiāliem.

janvāra sestdienās tapoša-
nas nodarbības  – adīšana uz 
grābekļa profesionālas pasnie-
dzējas vadībā, pirmajā nodar-
bībā dzija ir nodrošināta. No-
darbības notiek sadarbībā ar 
daudzbērnu ģimeņu biedrību 
“Māra” un ar teterevu fonda at-
balstu.

SPORTS
“Ulbroka/FS Masters” virslīgas 
mājas spēles Ulbrokas sporta 
kompleksā:

12. janvārī 15.00 “Ulbroka/FS 
Masters”–FK “Kurši”.

“Stopiņu NHK” sieviešu 
handbola komandas spēles Ul-
brokas sporta kompleksā: 

25. janvārī  15.00  “Stopiņu 
NHK”–“Salaspils SS”.

“Stopiņu NHK” vīriešu hand-
bola komandas spēles Ulbro-
kas sporta kompleksā:

1.  februārī 16.45  “Stopiņu 
NHK”–HK “Ogre”.

Vīriešu futbola komandas 
“Stopiņi” mājas spēles telpu fut-
bolā Ulbrokas sporta kompleksā:

8.  janvārī 18.50 “Stopiņi”–
“Ropaži”.

15.  janvārī 18.50 “Stopiņi”–
HAVI “Logistics”.
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Mūsu mīļie nemirst, 
Vien apsedzas ar puteni
Un kļūst par tēvu zemi.

(J. Peters)
Skumju brīdī, atvadoties no kolēģes 

Olgas Pūcītes, 
esam kopā ar viņas ģimeni.

Ulbrokas vidusskolas saime

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.

Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību “Bitīšu” grupas 
skolotājai Diānai Brauncs Braunai, 

māsu pāragri zaudējot.
PII “Pienenīte’’ kolektīvs un “Bitīšu” grupas vecāki

Stopiņu novada p/a “Saimnieks” 
Upesleju komunālās 
saimniecības nodaļa

aicina darbā 
ELEKTROGĀZES 

METINĀTĀJU/
SANTEHNIĶI. 

Papildu informācija, 
zvanot pa tālruņiem 

29294915 vai 67956800.

Līdzjūtības•

Darbs•

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Lai izdodas Tevim šai saulē
Degt gaismā

un citiem to prast vēl dot!
Adriānu Rozi, Gustavu Cēsnieku, Matīsu Apsīti, 

Dārtu Barinsku, 
Daniilu Bovtaļuku, Adelinu Kundziņu, Kristenu Linkeviču, 

Paulu Pristi, Maratu Svirščevski.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,

Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

Rutu Čerpinsku, Vladimiru Kravčuku, Ritu Rumbu, 
Māri Salmiņu,  Valentīnu Skarbovsku, Mariju Sprinci, 

Marutu Strautu, Mirdzu Tračumu, 
Raiti Zaķi, Valentīnu Zivtiņu, Yevu Sobosloy, 

Staņislavu Bartkeviču, 
Lidiju Čudinovu, Brigitu Erru,  Airu Gaili-Gailīti, Andri Jekali, 

Svetlanu Kreili, Ilmāru Lapu, Vladislavu Presņakovu, 
Pavlu Miranoviču, 

Manefu Smoļsku, Zinaidu Ovčiņņikovu, Emmu Blumfeldi.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Paliek mums siltas atmiņu dzirkstis,
Dienām un gadiem pāri kas tiek,

Šodien ziedus – Tev pēdējos ziedus,
Draugi, radi un kaimiņi liek.

Jeļena Ķibule, Ilgonis Ozoliņš, 
 Valentīna Sosina, Aneļa Survilo.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem 

Pirmdien, 20. janvārī, plkst. 19.00 
Ulbrokā pie barikāžu akmens

1991. GADA BARIKĀŽU

AIZSTĀVJU ATCERES PASĀKUMS
Plkst. 20.00 Ulbrokas kultūras namā KONCERtS

“AR LATVIJU SIRDĪ...”
Koncertā piedalās Vita Baļčunaite, Andris Daņiļenko un Māris 

Lasmanis. Mūs sildīs ugunskurs, karsta tēja un kopīgas atmiņas! 
Ieeja uz koncertu – brīva! 

Pasākuma dienā kursēs autobuss:
plkst. 18.10 Cekule; plkst. 18.20 Līči; plkst. 18.30 Upeslejas; 

plkst. 18.40 Saurieši;
Ulbroka, barikāžu akmens

Pēc pasākuma un pēc koncerta – autobuss mājupceļam!

Stopiņu novada domes 
PII ‘’Pienenīte’’ 
aicina pieteikties 

skolotāja palīga un 
medmāsas amatam. 

Darba samaksa atbilstoši likumam ‘’ 
Par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību’’.  

Pieteikties un sīkāku informāciju jūs 
varat saņemt pie iestādes vadītājas 

vai pa tālr. 67910984, 
mob. 26558646. Pretendentus  lūdzu 

pieteikties pie iestādes vadītājas 
darba laikā no pl. 9.00-18.00


