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Stopiņu novada pašvaldība sveic mūsu novada iedzīvotāju 
Marfu Soboļevu 103 gadu jubilejā!
Vēlam labu veselību, dzīvesprieku un ģimenes mīlestību!

Atnāk dienas,
Aiziet dienas,

Gadi vijas gredzenā.
Balti sniegi,
Zelta sapņi

Satin dzīvi kamolā.
4. jūlijā – Marfas Soboļevas dzimšanas dienā – pie mūsu novada 
vecākās iedzīvotājas viesojās Stopiņu novada pašvaldības pārstāvji 
un sveica jubilāri.

Paldies par jauko uzņemšanu un sirsnīgām sarunām!

Sveicam Marfu Soboļevu 
103 gadu jubilejā!

Turpinās Stopiņu pamatskolas piebūves celtniecības  
darbi. Plānotās darbu izmaksas – 32 194,73 eiro, paš-
valdības finansējums.

Stopiņu novada pašvaldība

Novadā paveiktais

Pabeigta Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta līdzfinan-
sētā projekta „Energoefekti-
vitātes pasākumu īstenošana 
Ulbrokas vidusskolā, nodroši-
not siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšanu” īstenošana.

2014. gada 30. jūnijā noslēdzās 
Klimata pārmaiņu finanšu in
strumenta līdzfinansētā projekta 
„Energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana Ulbrokas vidusskolā, 
nodrošinot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu” (vienoša

nās Nr. KPFI 15.2/141) īsteno
šana. 

Projekta ietvaros tika silti
nātas Ulbrokas vidusskolas ār
sienas, sakārtota lietus noteces 
sistēma, papildus siltināti ēkas 
logi, durvju ailes, jumts, cokols, 
pārsegums virs galvenās ieejas 
un caurbrauktuve, kā arī nomai
nītas durvis. Būvniecības darbus 
veica SIA „I. K. Būve”, būvuzrau

dzību nodrošināja – SIA „Būves 
un būvsistēmas”. Iepriekš minēto 
aktivitāšu īstenošanas rezultātā 
plānots sasniegt enerģijas kopējā 
patēriņa ietaupījumu 294  266,11 
kWh/gadā, tādējādi būtiski sa
mazinot izmaksas par Ulbrokas 
vidusskolas siltumenerģijas patē
riņu. Projekta ietvaros Ulbrokas 
vidusskola ir ne tikai kļuvusi sil
tāka, bet arī vizuāli pievilcīgāka, 
tādēļ ceram, ka arī skolēniem, at
sākot savas skolas gaitas septem
brī, tās būs daudz patīkamākas 
un priecīgākas!

Pabeigta tilta pār Mazās Juglas upi rekonstrukci-
ja Upeslejās. Darbu izmaksas – 144 096,95 eiro, 
pašvaldības finansējums.

Izbūvēta brauktuve un gājēju ietve no autostāv-
vietas pie Ulbrokas Sporta kompleksa stadiona 
uz Ulbrokas Sporta kompleksu. Darbu izmaksas –  
8529,96 eiro, pašvaldības finansējums.

Pabeigta Getliņa ielas posma rekonstrukcija no 
Granīta ielas līdz Stūraiņu ielai. Darbu izmaksas  – 
46 141,60 eiro, pašvaldības finansējums.

Turpinās Ulbro-
kas vidusskolas 
4. stāva izbūve. 
Plānotās darbu 
izmaksas – 
195 186,76 eiro, 
pašvaldības 
finansējums.

Noasfaltēta autostāvvieta pie Stopiņu peldba-
seina.  Darbu izmaksas – 25 915,17 eiro, pašval-
dības finansējums.
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Sadarbības projekta dalīb-
nieki no Latvijas ir biedrība 
„Stopiņu Salaspils partnerība”, 
Stopiņu novada pašvaldība un 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola. No Francijas projektā 
piedalās vietējā rīcības grupa –  
„Association pour le dévelop-
pement du Pays d’Aurillac”, 
Orijakas Mūzikas konservato-
rija, Rolakas kultūras asociāci-
ja un Sirānas muzejs.

Gan Stopiņu novads, gan Kantalas 
reģions Francijā ir bagāts ar kultū
ras tradīcijām un daudziem kultū
ras dzīves notikumiem visa gada 
garumā. Šī projekta mērķis – vei
dot sadarbību mūzikas pedago
giem un akordeona ansambļiem, 
kopīgi koncerti Latvijā un Fran
cijā un dalība akordeona mūzikas 
festivālā Rolakā, Francijā.

Projekts aizsākās pagājušā 
gada aprīlī ar Francijas delegā
cijas vizīti Latvijā. Gada garumā 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas akordeonistu ansamblis un 
Ulbrokas kultūras nama akordeo
nistu ansamblis „Akcents”, kā arī 
Orijakas Mūzikas konservatorijas 

jaunāko un vecāko klašu ansambļi 
strādāja pie kopīga repertuāra sa
gatavošanas. Katra vecuma grupa 
iemācījās četrus skaņdarbus, ko 
izvēlējās skolotāji sadarbībā ar sa
viem audzēkņiem un pēc audzēk
ņu profesionālajām spējām.

6. jūlija vēlā vakarā jaunie 
franču akordeonisti ieradās Sto
piņu novadā, lai jau nākamās 
dienas agrā rītā uzsāktu kopīgus 
mēģinājumus ar mūsu novada 
jauniešiem. Sākotnējais mēģinā
jumu process bija ļoti aizraujošs 
visiem dalībniekiem, bija jāpie

rod pie atšķirīgajiem instrumen
ta veidiem (franču akordeonis
ti spēlē podziņakordeonu, bet 
mūsu akordeonisti spēlē taustiņ
akordeonu), jāiepazīst atšķirīgais 
mācīšanas un muzicēšanas stils, 
jāieklausās atšķirīgajās valodās. 
Pateicoties pedagogu Anitas 
Riekstas un Patrice Sulī ieguldīta
jam darbam, drīz vien mūziķiem 
izdevās atrast kopīgu saskaņu un 
harmonisku skanējumu.

Pēcpusdienās franču delegāci
jai bija iespēja iepazīties ar Latvijas 
tradicionālo kultūru – apmeklējām 

Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 
muzeju, kur pēc ekskursijas izde
jojām, izdziedājām un izspēlējām 
mūsu tautas dziesmas un dejas, 
izbaudījām dabas skaistumu, ap
meklējot Siguldu un atpūšoties 
Saulkrastu pludmalē, kā arī iepa
zīstot Rīgu – Latvijas un šogad arī 
Eiropas kultūras galvaspilsētu.

9. jūlijā vakarā Līgo parkā ik
vienam bija iespēja novērtēt jauno 
akordeonistu un viņu pedagogu 
kopīgo veikumu. Koncertā ska
nēja dažādu stilu un laikmetu 
mūzika. Pirmo reizi uz Līgo parka 

skatuves vienkopus bija tik daudz 
akordeonistu. Arī klausītāju atsau
cība bija liela – skanīgie aplausi un 
„bravo” uzmundrināja mūziķus.

Projekta veiksmīga nori
se iespējama, pateicoties mūsu 
pašvaldības atbalstam, kā arī no 
Francijas vietējās rīcības grupas 
prezidentam Danielam Fabram, 
Rolakas vicemēram Mišelam 
Albišonam, projekta koordina
torei Žizelei Lerū, Orijakas kon
servatorijas direktoram Janam 
Tendero, kas kopā ar mūziķiem 
bija ieradušies vizītē. Delegāci
ja iepazinās ar Stopiņu novadu. 
Viesi bija iedvesmoti par to, cik 
ļoti Stopiņu novada pašvaldība 
atbalsta kultūras dzīvi un cik liela 
ir Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas nozīme vietējās kultūras 
dzīves veidošanā. Īpašu pateicī
bu franču delegācija izteica mūsu 
priekšsēdētāja vietniecei Vitai 
Paulānei par viesmīlīgo uzņem
šanu Stopiņu novadā.

Koncerta fotogalerija:  http://
www.stopini.lv/public/36450.
html?t=foto.

Vita Pinne, ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore

Ar novada jostu cauraustie 
ozolu zari saudzīgi dāvāja 
patvērumu Līgo parkā sanā-
kušajiem Stopiņu saimes ļau-
dīm un gādāja par labvēlīgu 
gaisotni pirmajā Saimnieču 
dienā, kas noritēja turpat ozo-
lu pakājē un tiešām atgādinā-
ja gluži Blaumanisku sētsvi-
du, kur sapulcējušies saimes 
ļaudis pēc darba dienas. Lieli 
un mazi, dzīves gudri un jau-
ni, drosmīgāki un kautrāki, 
bet visi smaidīgi un omulīgi 
uzsmaidīja viens otram, vīri 
sarokojās un sievas samīļojās.

Sētsvidū, ar pašaustiem galdau
tiem klāts, garš saimes galds; mali
ņā mazs galdiņš ar citronūdeni, lai 
remdinātu slāpes tveicīgajā dien
vidū. Daži Rakstu akmeņi apsegti 
ar krāšņiem lakatiem. Zaļajā zālē 
izklāti izrakstīti dvieļi un galdauti, 
villaines, segas un spilveni, citviet 
uz segām rotājas smalkāki rokdar
bi – čībiņas, zeķītes, somiņas un 
mežģīņu galdsegas, bet tiem lī
dzās – galdiņš ar rotaslietām. Kur 
vien acis met – tur sirds priecājas! 
Gribi – pērc, ja ne, tad priecājies. 
Turpat, arī ar skaistajiem lakatiem 
segusies un tērpusies goda drā

nās, visu to vēro un saimes ļaudis 
sagaida kāda varena sieva – Lielā 
Anna!  Citi nemaz nepamanīja, ka 
acis tai no sīpoliem un deguns no 
burkāna, bet, ja arī pamanīja visi, 
nu kas par to – Lielā Anna pati
ka visiem! (Vijas un Tāļa autor
darbs.)

Laikam ļaudis sanākuši Annas 
sumināt? Jā! No 124 Stopiņos re
ģistrētajām Annām astoņas Annas 
un viena Ance turpmāk atcerēsies, 
kā viņas tika godinātas pirmajā 
Annas dienā jeb Saimnieču dienā 
Stopiņos. Paldies, ka pagodinājāt 
mūs ar savu klātbūtni šajā dienā! 

Saimnieču dienu 26. jūlijā svi
nēja daudzviet Latvijā, bet, pie
dodiet, lūdzu, citu novadu ļaudis, 
vislabākās, visskaistākās, visintere
santākās, vissmaidīgākās, visasprā
tīgākās, visdrosmīgākās, visrado
šākās saimnieces savus mielastus 
prezentēja Līgo parkā! Mums bija 
arī visinteliģentākā žūrija – Agne
se Pumpure, Vita Paulāne, Stasīte 
Rozenbaha, Tālis Balodis un Ints 
Bekers! Tieši šie cilvēki ļoti atbil
dīgi izvērtēja ikvienas saimnieces 
veikumu un, apspriežoties divreiz, 
pirmo godalgu piešķīra Solvitas 
Komkovas „Kālītim brālītim”. Pa
tiesības labad jāpiemin, ka sākumā 

žūrijas dalībnieki būtu vēlējušies 
piešķirt visas desmit pirmās god
algas, pēc tam trīs – līdzās „Kālī
tim brālītim” arī Annas Logackas 
„Mortukam” jeb „daudzveidīgām 
kartupeļa pārvērtībām sentēvu 
garā” un Vijas Sarkanes „Vispat
riotiskākajam bruņurupucim”, bet, 
tā kā konkursa mērķis bija viens 
ēdiens, tad žūrija pieņēma atbil

dīgo lēmumu par pirmo godalgu. 
Visu cieņu, paldies!

Skatītāju favorīts bija Taigas 
Krūmiņas skaisti dekorētais un 
gardais „Švītīgais karpu paps”. Ints 
Bekers par savu favorītu izvēlējās 
Ligitas Jubeles pagatavoto ēdienu, 
kuru žūrija nominēja ar nosau
kumu „Maigais jēriņš ērkšķogās”. 
Dzintra Trokša par saviem mutē 
kūstošajiem pīrādziņiem saņēma 
nomināciju „Pīrādziņš kā pīrā
dziņš, tāds pīrādzīgāks, bet citā
dāks!”. Raisa Makare, kā ierasts, 
triumfēja ar „burvīgi tradicionā
li” pagatavotajām jēra ribiņām! 
Ieva Lapsiņa savu meistarklasi 
demonstrēja ar pildītiem kartupe
ļiem nominācijā „Kartupelis iziet 
mežā”. Anna Žuņa bija pagatavo
jusi lielisku picu, izpelnoties no
mināciju „Bērnu favorīts”.  Džulje
ta Āboliņa pārstāvēja konkursu ar 
„Saules apmirdzētiem” salātiem, 

kas izskatījās pēc saulespuķes, bet 
dienas gaitā autore tos pārdēvēja 
par „Saules dūrienu”.

Ikviena saimniece tika godi
nāta ar koka karoti, ko gatavoja 
un izrakstīja Juris Balodis, un ar 
puķu vainadziņu, ko katrai galvā 
uzlika vismazākā klātesošā Anni
ņa Balode, kas, ļoti ceru, simbo
lizēja Annas dienas – Saimnieču 
dienas tradīcijas pēctecību laikā!

Paldies visām Saimnieču die
nas godu saimniecēm! Paldies 
žūrijai! Paldies atbalstītājiem! 
Paldies rokdarbniecēm! Paldies 
mūziķiem! Paldies ikvienam, kurš 
atbalstīja mani šī projekta īstenoša
nā!  Paldies manai ģimenei! Paldies 
par pleca sajūtu  Nadīnai, Dacei, 
Dzintrai, Daigai, Vijai, Vitai, Lidi
jai, Baibai, Zentai, Guntai, Renātei 
un Intai! Tāpat pateicos novada do
mes vadībai un darbiniekiem par 
atbalstu, sadarbību, sapratni un pa
domiem projekta „Annas diena –  
Saimnieču diena” īstenošanā. 

Saules dūrienu nedabūja, pal
dies dievam, neviens, bet milzum 
daudz pozitīvas enerģijas gan! Kā 
es to zinu? Vienkārši. Es tur biju 
un to sajutu. Vai tu biji? Ja ne, tad 
apskaties Stopiņu mājaslapas ga
lerijā, esmu droša, ka kāda mīles
tības dzirksts arī tevī iesprakstēs!

Uz satikšanos nākamajās An
nas dienās!

Ingrīda Balode,
speciāli „tēvzemītei”

Latvijas un Francijas akordeonisti 
vienojas kopīgā sadarbības projektā

Pirmā Annas diena Stopiņos!

2014.gada informatīvā izdevuma ‘’tēvzemīte’’ jūlija numurā tika publi-
cēts raksts ‘’Pētera brūvera piemiņai’’. rakstā tika nepareizi minēts au-
tora vārds. raksta autors Indra brūvere-Daruliene. Atvainojamies par 
pieļauto neprecizitāti.
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Stopiņu novada pašvaldība 
turpina uzsākto tradīciju – at-
zinības piešķiršanu „Stopiņu 
novada Goda Pilsonis”.

Tā ir augstākā Stopiņu pašvaldī
bas atzinība, ko piešķir par se
višķiem nopelniem Stopiņu no
vada labā fiziskām personām, 
kas var izpausties valsts, pašval
dības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saim
nieciskajā un citā darbā. Par 
nopelniem uzskatāms gan izcils 
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmī
ga un panākumiem bagāta dar
bība. Atzinību „Stopiņu novada 
Goda Pilsonis” var piešķirt ne 
tikai Stopiņu novada iedzīvotā
jiem, bet arī Latvijas un ārval
stu personām. Atzinībai nevar 
izvirzīt Stopiņu novada domes 
amatpersonas – domes priekš
sēdētāju, domes priekšsēdētāja 
vietnieci, esošā sasaukuma do
mes deputātus.

Aicinām Stopiņu novada 
iedzīvotājus novērtēt tos, kas ir 
ieguldījuši savu darbu un dzīvi 
mūsu novada izaugsmē, un pie
teikt kandidātus līdz 2014. gada 
1. oktobrim, aizpildot pieteiku
ma anketu un iesniedzot nova
da domē sekretārei vai aizpildot 
elektroniski Stopiņu novada tī
mekļa vietnē: http://www.stopi-
ni.lv/public/32883.html. 

Kandidātus „Stopiņu novada 
Goda Pilsonis” atzinībai var iz
virzīt ne mazāk kā 5 iedzīvotāji, 
domes deputāti, domes komite
jas, komisijas un Stopiņu novadā 
reģistrētās juridiskās personas, 
valsts un pašvaldību institūcijas. 

„Stopiņu novada Goda Pil
soņa” atzinības pasniegšana no
tiks Latvijas Republikas Valsts 
proklamēšanas gadadienas 
svinīgajā pasākumā, kas notiks 
novembrī Ulbrokas kultūras 
namā.

Ar Nolikumu rakstveidā 
var iepazīties un anketas aizpil
dīt novada domē, Ulbrokas un 
Sauriešu bibliotēkā, Stopiņu no
vada dienas centros – Ulbrokā, 
Sauriešos, Upeslejās, Cekulē un 
Līčos. 

Elektroniski Nolikums un 
pieteikuma anketa pieejami: 
http://www.stopini . lv/pub-
lic/36472.html.

2012. gadā atzinība piešķir
ta trīspadsmit, bet 2013. gadā 
astoņiem mūsu novadniekiem: 
http://www.stopini . lv/pub-
lic/34611.html. 

Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu novadā varam lepo-
ties ar daudzām skaistām un 
sakoptām vietām. Viens no 
skaistākajiem mūsu novadā, 
protams, ir Līgo parks. To no-
vērtējam un lepojamies mēs 
paši, to atzīst Līgo parka vie-
si un, vienreiz tur pabijuši, 
atgriežas vēl un vēl. Tādēļ ir 
liels gandarījums, ka varam 
organizēt daudzveidīgus un 
māk slinieciski augstvērtīgus 
kultūras pasākumus skaistajā 
Līgo parka estrādē.

Šogad Līgo parkā notikuši daudzi 
bērnu auditorijai paredzēti pasā
kumi – jau 1. jūnijā notika bērnu 
svētku koncerts „Danco mazi, danco 
lieli”. Jūlijā bērnus Līgo parkā gaidīja 
Valmieras teātra aktieri ar sižetiski 
interesanto, muzikāli pievilcīgo iz
rādi „Madagaskara. Sākums”. Izrāde 
bija plaši apmeklēta, kas liecina, ka 
vecāki ar prieku izmanto iespēju ap
meklēt pašvaldībā notiekošos kultū
ras pasākumus bērniem. Arī augustā 
gaidāmi vairāki interesanti, bērniem 
saistoši pasākumi. Piektdien, 8. au
gustā, pēc kopīgas sportošanas Ģi

meņu sporta svētkos pie Ulbrokas 
ezera, vakarā relaksēsimies, klauso
ties pūtēju orķestra skaņās un vērojot 
nu jau tradicionālās Ulbrokas ezera 
gaismas spēles. Turklāt gaidāms arī 
kāds vizuāli iepriecinošs pārstei
gums… Bet 9. augusta rītā uz Līgo 
parku jāņem līdzi ne tikai savi bērni, 
bet arī viņu draugi, jo gaidāms pasā
kums „divi vienā” – vispirms izrāde 
„Buratīno piedzīvojumi”, kam sekos 
muzikālais eksperimentu šovs „Ķer
tais profesors”. Un, protams, par bēr
niem ir padomāts arī 23. augustā –  
Līgo parka vasaras sezonas noslē
guma dienā. Sekosim līdzi pasāku
mu afišām un informācijai Stopiņu 
novada mājaslapā un informatīvajā 
izdevumā „Tēvzemīte”.

Līgo parka estrāde ir kā radīta 
brīvdabas teātra izrādēm. Šogad 
jau esam tikušies ar Baltinavas 
amatierteātra brīnišķīgajiem ak
tieriem, bet Antons un Anne solās 
pie mums atbraukt arī 9. augustā. 
Būsim atsaucīgi un dosimies uz 
Līgo parku izsekot viņu jaunajiem 
piedzīvojumiem! Katru gadu ar 
jaunu komēdiju pie mums viesojas 
Jelgavas Ā. Alunāna teātris, turklāt 

sniegums kā vienmēr ir raits, sais
tošs un acīm un ausīm tīkams. Šo
gad jūlija vidū Līgo parkā viesojās 
Valmieras teātra aktieri ar sarkas
tiski asprātīgu, kolorītu muzikālo 
šovu „Spēlmaņu akts”. Ļoti ceram, 
ka sadarbība ar Valmieras aktie
riem turpināsies arī nākamajās va
sarās, jo izrāde bija plaši apmeklēta 
un cilvēkiem ļoti patika. Humors 
bija trāpīgs, gaumīgs un mūsdie
nīgs – tieši tas, kas vajadzīgs karstā 
vasaras vakarā. 23. augustā Līgo 
parkā viesosies daudzi slaveni un 
sabiedrībā plaši pazīstami aktieri, 
lai atklātu, kādas gan patiesībā ir 
„Sievietes, sievietes…”. Koncertšo
va režisors – Mārtiņš Egliens. 

Skaistais Līgo parks un tēlnieka 
Ulda Sterģa veidotie Rakstu zīmju 
akmeņi iespaidojuši jaunas tradīci
jas veidošanos – nu jau otro gadu ie
skandinām latvju rakstu zīmes Līgo 
parkā. Pagājušajā vasarā dzirdējām 
brīnišķīgas kokļu mūzikas skaņas, 
šogad – aktīvas un atraktīvas lauku 
kapelas. Jau esam sākuši raisīt idejas 
nākamajā gadā notiekošajam pasā
kumam, un ideju tiešām ir daudz! 

Arī augustā gaidāmi vairāki 

spilgti kultūras pasākumi, bet vis
pirms, protams, Līgo parka Lielais 
vasaras festivāls. Jau 1. augustā! 

Paldies visiem pasākumu ap
meklētājiem! Paldies par jūsu at
saucību un labajām atsauksmēm. 
Ir liels prieks organizēt kultūras 
pasākumus, ja redzam, ka mūsu 
novada cilvēkiem tie ir saistoši un 
vajadzīgi.  Mums  Stopiņos ir brī
nišķīga pašvaldība, kas ļoti dās
ni atbalsta kultūras pasākumus. 
Daudzi no tiem jums, mīļie skatī
tāji, ir bez ieejas maksas. Pašval
dība ir ieinteresēta, lai Līgo parkā 
kūsātu kultūras dzīve – krāsaina 
un daudzveidīga. Gaumes ir da
žādas, bet mēs cenšamies pie
dāvāt plašu kultūras pasākumu 
spektru, arvien domājot par to, 
kā vēl jūs, mīļie skatītāji, pārsteigt 
un iepriecināt. Paldies, ka plašajā 
visā Latvijā notiekošo pasākumu 
klāstā izvēlaties un nākat tieši uz 
Līgo parkā notiekošajiem pasā
kumiem! Mēs esam atvērti jūsu 
priekšlikumiem un ieteikumiem. 

Uz tikšanos Līgo parkā! 
Inta Kalniņa,

ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Pašvaldības aģentūra „Saim-
nieks” Stopiņu novada domei 
iesniegusi jaunus ūdensapgā-
des un kanalizācijas tarifus. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tarifu projekts aprēķināts atbil
stoši 2010. gada 12. maija ūdens
saimniecības tarifu aprēķināša
nas metodikai (Sabiedrisko pa
kalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmums Nr.1/8). 

Galvenie iemesli tarifa pārska
tīšanai ir elektroenerģijas un citu 
resursu cenu kāpums. Pašreizējais 
tarifs ir spēkā kopš 2005. gada 1. 
oktobra, un kopš tā laika elektro
enerģijas izmaksas kāpušas par 
143%. Pēdējos gados Stopiņu no
vadā ieguldītas apjomīgas investī

cijas ūdenssaimniecības attīstībā. 
Noslēdzās ES Kohēzijas fon

da un ERAF līdzfinansētie projekti 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
sistēmas modernizācijai, paplašinot 
privātmāju iedzīvotājiem pieejamību 
centralizētās ūdensapgādes un kana
lizācijas pakalpojumiem, ka arī ļaujot 
nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti un 
notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Ei
ropas Savienības prasībām.

Iesniegtais ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu tarifu projekts 
paredz, ka ūdensapgādes tarifa 
lielums (bez PVN) 0,5137 EUR/
m3 līdzšinējo 0,2190 EUR/m3 vietā 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
0,7681 EUR/m3  līdzšinējo 0,1524 
EUR/m3  vietā; ūdensapgādes tari
fa lielums (bez PVN) 3,8529 EUR/

Līgo parks „dzīvo” aktīvu kultūras dzīvi

Pašvaldības aģentūras „Saimnieks” informācija

Aicinām izvirzīt 
kandidātus 
atzinībai 
„Stopiņu novada 
Goda Pilsonis” 
2014. gadā

A/s „Latvenergo” arī 2014. 
gadā turpina sociālā atbalsta 
programmu ģimenēm ar trīs 
un vairāk bērniem, sniedzot 
atbalstu ar dāvinājumu 84,24 
eiro vērtībā.

Atbalsta saņemšanai daudzbērnu 
ģimenes no 1. augusta varēs ērti 
pieteikties „Latvenergo” Klientu 
apkalpošanas portālā www.e-latv - 
energo.lv, kā arī klientu apkalpo
šanas centros visā Latvijā līdz pat 
2014. gada 31. decembrim.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, 
arī šogad dāvanu kartes tiek dāvinā
tas sadarbībā ar biedrību „Latvijas 
Pašvaldību savienība”. EM ir apstip
rinājusi a/s „Latvenergo” dāvināju

mu par kopējo summu 1,68 miljoni 
eiro, saņemts LR Finanšu ministri
jas saskaņojums.

Atbilstoši aktuālajai situācijai, 
kad klienti par elektroenerģiju no
rēķinās pēc Starta un Pamata ta
rifiem, dāvinājuma apjoms vienai 
daudzbērnu ģimenei ir aprēķināts 
kā starpība starp Starta un Pamata 
tarifu, papildus kompensējot klien
tam 2400 kWh par Starta tarifu, kas 
atbilst 84,24 eiro.

A/s „Latvenergo” sociālā atbal
sta programmas ietvaros 2014. gadā 
paredzēts daudzbērnu ģimenēm 
(ģimenēm ar trijiem un vairāk bēr
niem vecumā līdz 18 gadiem) pie
šķirt elektrības dāvanu kartes 84,24 
eiro vērtībā par kopējo summu 1,68 

miljoni eiro.
Dāvanu karšu izplatīšana un 

uzskaite, kā arī sociālā atbalsta kam
paņas organizēšana tiek īstenota 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību. A/s „Latvenergo” uzsver, 
ka atbalsta saņemšanas mehānisms 
kopā ar Latvijas Pašvaldību savie
nību ir pilnveidots, lai saņemšanas 
process būtu maksimāli vienkāršs 
un daudzbērnu ģimenēm ērts. 
No 1. augusta elektronisko dāva
nu karšu izplatīšanas nolūkos a/s 
„Latv energo” izveidojusi funkcio
nālu iespēju daudzbērnu ģime
nēm pieteikties kartes saņemšanai 
klientu portālā www.e-latvenergo.lv.  
Pieteikties atbalstam daudzbērnu 
ģimenes varēs arī klātienē a/s „Latve

nergo” klientu apkalpošanas centros.
Pilnveidojot atbalsta mehānis

ma saņemšanas iespējas, ir ņemta 
vērā iepriekšējos gados uzkrātā 
pieredze. Piemēram, lai atbal
sta saņemšanas iespējas būtu vi
sām daudzbērnu ģimenēm, kuras 
elektroenerģiju iegādājas no a/s 
„Latvenergo” tieši, kā arī tām, ku
ras elektroenerģiju iegādājas caur 
starpniekiem, piemēram, norēķinās 
par elektrību ar namu apsaimnieko
tājiem vai izīrētājiem. Saņemot dā
vanu karti, daudzbērnu ģimene va
rēs to pēc savas izvēles attiecināt uz 
jebkuru „Latvenergo” līgumu, kura 
ietvaros elektroenerģiju pārdod a/s 
„Latvenergo”.

A/s „Latvenergo”

„Latvenergo” arī šogad turpina atbalstīt daudzbērnu ģimenes

1. sIA „rēzeknes ūdens”
2. sIA „rīgas ūdens”
3. PA „saimnieks”
4. sIA „Daugavpils ūdens”
5. sIA „Preiļu saimnieks”
6. sIA „Jēkabpils ūdens”

7. sIA „Kokneses komunālie 
pakalpojumi”
8. sIA “Pļaviņu komunālie pakalpoijumi)”
9. sIA „Lūdzas apsaimniekotājs”
10. A/s „Madonas ūdens”

cilv. līdzšinējo 1,6430 EUR/cilv. vie
tā, un kanalizācijas pakalpojumu 

tarifs 5,7604 EUR/cilv.  līdzšinējo 
1,1430 EUR/cilv. vietā.

Ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs Eur/m3

Kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs Eur/m3

*pēc SPRK datiem

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi EUR/m3 (bez PVN)*
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Nacionālie bruņotie spēki, 
atzīmējot Baltijas ceļa jubi-
leju 23. augustā, organizē at-
ceres pasākumu, kura laikā 
būs iespēja ar velosipēdiem 
izbraukt vēsturisko Baltijas 
ceļa maršrutu Latvijas robe-
žās. Velobraucienā aicināts 
piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, kurš vēlas kopīgi 
atminēties Latvijai nozīmīgo 
vēsturisko notikumu.

Ir paredzēts, ka brauciens no
risināsies vienlaikus no abām 
Latvijas robežām un noslēg
sies pie Brīvības pieminekļa.

Velobrauciens norisināsies 
pa vairākiem posmiem. Stopiņu 
novada iedzīvotājus, kas vēlas 
piedalīties velobraucienā, posmā 
no Rīgas robežas līdz Kongresu 
nama laukumam, brauciena ga
rums 11 km, līdz 20. augustam 
aicinām pieteikties pie novada 
sporta organizatora Aināra Vai
čulena pa tālr. 28711252. Plā

nots, ka velobrauciens posmu –  
Rīgas robeža – sasniegs 19.21, 
kur pievienosies pārējie braucē
ji, un 20.00 plānota nonākšana 
galapunktā – Kongresu nama 
laukumā. Dalībniekiem, kas būs 
savlaicīgi pieteikušies, iespē
ju robežās būs iespēja saņemt 
brauciena dalībnieka krekliņu ar 
„Baltijas ceļa – 25” simboliku.

Velobraucienu organizē Na
cionālie bruņotie spēki sadarbī
bā ar Aizsardzības un Iekšlietu 
ministrijas padotības iestādēm –  
Valsts policiju, Valsts robežsar
dzi, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu, kā arī Lat
vijas Pašvaldību savienību. Pa
sākumā kā brauciena dalībnieki 
iesaistīsies karavīri, zemessar
gi un jaunsargi, kā arī plānota 
policistu, robežsargu un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta pārstāvju piedalīšanās. 
Lai piedalītos pasākumā, dalīb
niekiem obligāti būs nepiecie
šams lietot riteņbraucēju ķiveri.

Atrasta nozagta automašīna. tika 
konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mā-
jas jau vairākas dienas stāv VW Trans-
porter ar izrautiem vadiem no aizde-
dzes slēdzenes. Pārbaudot automa-
šīnas valsts numura zīmi, konstatēts, 
ka automašīna atrodas meklēšanā, 
automašīna tika nodota Valsts polici-
jas salaspils iecirkņa darbiniekiem.
Divi jaunieši nakti pavadījuši Institūta 
ielas 30 nama koridorā, kas izsauca 
neapmierinātību pārējos ēkas iedzī-
votājos. Pašvaldības policijas darbi-
nieki noskaidroja radušos apstākļus 
un palūdza jauniešus atstāt telpas.

Pašvaldības policija saņēma iz-
saukumu uz tirgus nojumi 51. au-
tobusa galapunktā ulbrokā, kur trīs 
vīrieši rīkoja kautiņu, ņēma preces no 
tirdzniecības vietām nesamaksājot, 
traucēja pircējiem un pārdevējiem. 
Viens vīrietis ļaunprātīgi sadauzīja 
medus burku. tā kā vīrietis nevēlējās 
labprātīgi padoties pašvaldības polici-
jas darbiniekiem, aizturēšanā tika pie-
lietoti elektrošoks un rokudzelži. uz 
notikuma vietu tika izsaukta NMPD 
brigāde, kas sniedza palīdzību uz vie-
tas. Abi vīrieši bija stiprā alkohola rei-
bumā, viņi tika nogādāti pašvaldības 
policijas iecirknī un saukti pie admi-
nistratīvās atbildības.

ulbrokas ezerā noslīcis kāds vīrietis.
Kādam vīrietim, atpūšoties pie 

ulbrokas ezera, radās veselības pro-
blēmas karstuma dēļ. tika izsaukta 
NMPD, un vīrieti nogādāja slimnīcā.

Pašvaldības policijas darbinieki 
Līčos, bērnu rotaļu laukumā, pamanī-
ja trīs zēnus, kas dauzīja stikla pudeles 
pret atkritumu tvertnes balstiem. Poli-
cijas darbinieki veica pārrunas un no-
skaidroja bērnu vecākus. Vienam no 
minēto bērnu vecākiem tika izteikts 
mutisks aizrādījums par vecāku pie-
nākumu nepildīšanu.

ulbrokas ezera pludmalē zem aiz-
lieguma zīmes bija novietota automa-
šīna. Pašvaldības policijas darbinieki 
noskaidroja īpašnieku, kurš atradās 
netālu, un viņam tika izteikts mutisks 
aizrādījums.

Kāda novada iedzīvotāja 10 rei-
zes nepamatoti zvanījusi pašvaldības 
policijai un veikusi izsaukumus. Ie-
dzīvotāja saukta pie administratīvās 
atbildības.

Kāds ulbrokas iedzīvotājs pama-
nīja, ka pa ielu iet trīs vīrieši un viens 
no viņiem šaudās ar ieroci. Pašvaldī-
bas policija vīriešus aizturēja, un pie 
viena no vīriešiem tika atrasta gāzes 
pistole. Vīrietis tika nogādāts Valsts 
policijas salaspils iecirknī.

Pašvaldības policijas darbinieki 
sniedza palīdzību NMPD brigādei ag-
resīva un garīgi nelīdzsvarota vīrieša 
nogādāšanai ārstniecības iestādē.

tirgus nojumē ulbrokā kāds vīrie-
tis nav vēlējies maksāt par preci, kā re-
zultātā izcēlies konflikts ar pārdevēju, 
kuram pircējs saplēsis kreklu. Agresīvā 
pircēja personība noskaidrota, un cie-
tušajiem pircējiem ieteikts vērsties ar 
iesniegumu Valsts policijas salaspils 
iecirknī.

Jūlijā pašvaldības policijas darbi-
nieki izbraukuši uz 195 iedzīvotāju iz-
saukumiem (t. sk. ģimenes skandāli –  
14, naktsmiera traucēšana – 14, klai-
ņojoši mājdzīvnieki –16).

Pie administratīvās atbildības 
sauktas 44 personas (t. sk. 3 nepilnga-
dīgas personas).

Izskatīti 10 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarīšanu 
aizturētas un nodotas Valsts policijas 
salaspils iecirkņa darbiniekiem 2 per-
sonas.

Informācija sagatavota, izmanto-
jot pašvaldības policijas materiālus

Nr.13, 2014. gada 8. jūlijā. Izskatīti 131 personas iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzī-
ba Eur 12 738,05 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro, 05 centi).

Nr.14, 2014. gada 22. jūlijā. Izskatīti 84 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā 
palīdzība Eur 7097,23 (septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi eiro, 23 centi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties stopiņu novada tīmekļa vietnē: http://
www.stopini.lv/public/32812.html. 

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Informē pašvaldības policija•

• Lai nodrošinātu skolas nolikuma 
atbilstību Izglītības likumam un 
Vispārējās izglītības likumam, veikt 
izmaiņas upesleju internātpamat-
skolas – rehabilitācijas centra Noli-
kumā.

• Apstiprināt Ulbrokas vidussko-
las Nolikumu ar veiktajām izmai-
ņām un papildinājumiem.

IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅO-
JUMS

Konstatēts: stopiņu novada do-
mes „Iepirkumu komisijas noliku-
ma” (apstiprināts stopiņu novada 
domes 26.06.2013. sēdē (Protokols 
Nr.3, 11. p.)) 4.13. punkts nosaka, ka 
komisija sniedz informāciju Domei, 
par iepirkumu procedūru rezultā-
tiem, kuru līgumcena ir vienāda vai 
lielāka par Ls 10 000, t.i., 14 228,72 
Eur.

stopiņu novada domes Iepirku-
mu komisijas priekšsēdētāja viet-
nieks ziņo par šādiem izvērtētiem 
iepirkumiem:

1. Iepirkums „Transportlīdzek-
ļu stāvlaukuma asfaltēšana pie 
Ulbrokas sporta kompleksa”

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 10 (desmit) piedāvā-
jumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkumā „Transportlīdzekļu stāv-
laukuma asfaltēšana pie Ulbrokas 
sporta kompleksa” (identifikācijas 
Nr.  sND 2014/17(8.2)) piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt sIA „Autoceļi”, 
reģ. Nr.40003069161, juridiskā ad-
rese: „Mundri-s”, Ķekavas novads, 
LV-2123, ar kopējo līguma summu 
Eur bez PVN 25  915,17 (divdesmit 
pieci tūkstoši deviņi simti piecpa-
dsmit euro, 17 centu),  PVN 21%  Eur 
5442,19, Eur ar PVN 31 357,35. 

Pamatojums: piedāvājums at-
bilst nolikuma prasībām, viszemākā 
cena. 

2. Iepirkums „Papildu būvdarbi 
noslēgtajā līgumā: „Energoefek-
tivitātes pasākumu īstenošana 
Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanu””

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
piedāvājumu, nolēma:

Par sarunu procedūras „Papildu 
būvdarbi noslēgtajā līgumā: „Ener-
goefektivitātes pasākumu īstenoša-
na ulbrokas vidusskolā, nodrošinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanu””, ID Nr. sND2014/20(sP), 
uzvarētāju atzīt un līguma slēgša-
nas tiesības piešķirt: sIA „I.K. bŪVE”, 
reģ. Nr.400037778, ar kopējo līgu-
ma summu Eur 54  517,87 (piec-
desmit četri tūkstoši pieci simti 
septiņpadsmit euro, 87 centi) bez 
PVN, PVN 21% 11  448,75 (vienpa-
dsmit tūkstoši četri simti četrdesmit 

astoņi euro, 75 centi), summa kopā 
ar PVN 65  966,62 (sešdesmit pieci 
tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši 
euro, 62 centi).

3. Iepirkums „Labiekārtošanas 
darbu veikšana pie Līču dienas 
centra projekta „Līču dienas cen-
tra moduļu tipa ēkas MP-6 pie-
saiste””

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 4 (četri) piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kumā „Labiekārtošanas darbu veik-
šana pie Līču dienas centra projekta 
„Līču dienas centra moduļu tipa 
ēkas MP-6 piesaiste””, identifikācijas 
Nr. sND2014/21(8.2), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt sIA „Autoceļi”, reģ. 
Nr.40003069161, juridiskā adrese: 
„Mundri-s”, Ķekavas novads, LV-
2123, ar kopējo līguma summu Eur 
bez PVN 50 126,80 (piecdesmit tūk-
stoši viens simts divdesmit seši euro, 
80 centu), PVN 21%  Eur 10 526,63, 
Eur ar PVN 60 653,43. 

Pamatojums: piedāvājums at-
bilst nolikuma prasībām; viszemākā 
cena no piedāvājumiem, kuri atbilst 
nolikuma prasībām. 

4. Iepirkums „Ulbrokas Sporta 
kompleksa ģērbtuvju, dušu re-
konstrukcija/renovācija, 1. kārta”

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkumā „ulbrokas sporta komplek-
sa ģērbtuvju, dušu rekonstrukcija/
renovācija, 1. kārta”, identifikācijas 
Nr. sND2014/22(8.2), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt sIA „PrO DEV”, reģ. 
Nr.40003776456, juridiskā adrese: 
Kurzemes prospekts 23, rīga, LV-
1067, ar kopējo līguma summu Eur 
bez PVN 15  483,90 (piecpa dsmit 
tūkstoši četri simti astoņdesmit 
trīs euro, 90 centu), PVN 21% Eur 
3251,62, Eur ar PVN 18 735,52. 

Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā cena. 

5. Iepirkums „Iekškvartāla 
brauktuves, ietves un autostāv-
vietas izbūve Institūta ielā 34, 
Ulbrokā”

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 7 (septiņi) piedāvāju-
mi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkumā „Iekškvartāla brauktuves, 
ietves un autostāvvietas izbūve In-
stitūta ielā 34, ulbrokā”, identifikāci-
jas Nr. sND2014/24(8.2), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt sIA „Autoceļi”, 
reģ. Nr. 40003069161, juridiskā ad-

rese: „Mundri-s”, Ķekavas novads, 
LV-2123, ar kopējo līguma summu 
Eur bez PVN 21 426,64 (divdesmit 
viens tūkstotis četri simti divdes-
mit seši euro, sešdesmit četri centi), 
PVN 21% Eur 4499,59, Eur ar PVN 
25 926,23. 

Pamatojums: piedāvājums at-
bilst nolikuma prasībām, viszemākā 
cena. 

6. Iepirkums „Iekškvartāla te-
ritorijas labiekārtošana Institūta 
ielā pie mājām Nr.15 un Nr.17, 
Ulbrokā”

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 8 (astoņi) piedāvāju-
mi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkumā „Iekškvartāla teritorijas 
labiekārtošana Institūta ielā pie 
mājām Nr.15 un Nr.17, ulbrokā”, 
identifikācijas Nr. sND2014/26(8.2), 
piešķirt un par uzvarētāju atzīt sIA 
“V sErVICE”, reģ. Nr. 40003920717, 
juridiskā adrese: riekstu iela 10–18, 
rīga, LV-1055, ar kopējo līguma 
summu Eur bez PVN 55  949,85 
(piecdesmit pieci tūkstoši deviņi 
simti četrdesmit deviņi euro, 85 
centi), PVN 21% Eur 11 749,47, Eur 
ar PVN 67 699,32. 

Pamatojums: piedāvājums at-
bilst nolikuma prasībām, viszemākā 
cena. 

7. Iepirkums „Stopiņu pamat-
skolas esošā korpusa rekonstruk-
cija un piebūves jaunbūve”

Iepirkuma procedūras ietvaros 
tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, nolē-
ma:

1. Līguma slēgšanas tiesības 
iepirkumā „stopiņu pamatskolas 
esošā korpusa rekonstrukcija un 
piebūves jaunbūve”, identifikācijas 
Nr. sND2014/29(8.2), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt sIA „bŪVrEM”, 
reģ. Nr. 40103544686, juridiskā ad-
rese: Zentenes iela 17-40, rīga, LV-
1069, ar kopējo līguma summu Eur 
bez PVN 32  194,73 (trīsdesmit divi 
tūkstoši viens simts deviņdesmit 
četri euro, 73 centi), PVN 21% Eur 
6760,89, Eur ar PVN 38 955,62. 

Pamatojums: piedāvājums at-
bilst nolikuma prasībām, viszemākā 
cena. 

• Piekrist apstiprināt PA „Stopiņu 
ambulance” pakalpojumu cenrādi.

• Sniegt finansiālo atbalstu PA 
„stopiņu ambulance” vientuļo un 
politiski represēto vecā gadagāju-
ma pacientu profilaktisko mājas ap-
meklējumu pasākumu īstenošanai.

Ar domes sēžu protokoliem pilnā 
redakcijā var iepazīties stopiņu no-
vada mājas lapā www.stopini.lv

Pašvaldības policijas fiksētie pārkāpumi jūlijā

2. un 16. jūlija sēdes lēmumi (Protokoli Nr.29 un 30)Aicinām pievienoties velobraucienam 
„Baltijas ceļš – 25”

stopiņu novada dome 2014. gada 2. jūlijā pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma pilnveidotās redakci-
jas nekustamajam īpašumam „Kaudzīšu iela 77” stopiņu novadā (zemes vienības kadastra nr. 8096 009 
0055) nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Nekustamā īpašuma „Kaudzīšu iela 77” lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešana notiek 
četras nedēļas no 2014. gada 4. augusta līdz 1. septembrim.

tikšanās ar iedzīvotājiem 2014. gada 21. augustā plkst. 18.00 Gaismas internātpamatskolas zālē Kau-
dzīšu ielā 31, rumbulā, stopiņu novadā, LV-2121. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/sabiedrības līdzdalība un pašvaldības darba laikā stopiņu nova-
da pašvaldībā Institūta ielā 1a, pie ziņojumu dēļa 1. stāvā, ulbrokā, stopiņu novadā. Apmeklētājus no 
2014. gada 14. augusta pieņem attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare apmeklētāju pieņem-
šanas laikos. rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā stopiņu novada pašvaldībā 
Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130.

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nekustamajam īpašumam
„Kaudzīšu iela 77” Stopiņu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai



5“tĒVZEMĪtE“
OtrDIENA, 5. Augusts, 2014

 I. Vispārīgie jautājumi
1. saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā tiek piešķirts pašvaldības 
atbalsts no pašvaldības budžeta pirms-
skolas izglītības apguvei Izglītības un 
zinātnes ministrijā reģistrētām privā-
tām izglītības iestādēm, kurās audzēkņi 
apgūst licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, vai pie privātā bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja. 

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem 
par pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi privātajā izglītības iestādē vai 
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēja par bērnu no pusotra 
gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uz-
sākta pamatizglītības ieguve, ja:

2.1. bērns ir reģistrēts uzņemšanai 
stopiņu novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādē (turpmāk tekstā 
PII), kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu, un netiek nodrošināts 
ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad 
bērnam paliek 18 mēneši vai un pēc 
vecāku norādītā vēlamā pašvaldības iz-
glītības iestādes apmeklēšanas sākuma 
laika;

2.2. bērna un vismaz viena bērna 
likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir dekla-
rēta stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā;

2.3. nav pieejams pakalpojums stopi-
ņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

3. Pašvaldības līdzfinansējuma ap-
mērs, kurā nav iekļauta bērna ēdināša-
na, mēnesī ir 143,00 euro un tiek pie-
šķirts līdz mēnesim, kad atbrīvojusies 
vieta stopiņu novada PII.

 II. Pabalsta piešķiršanas kārtība
4. Šo noteikumu 1. punktā noteik-

tais atbalsts tiek pārskaitīts attiecīgajai 
privātajai izglītības iestādei, un to var 
saņemt, ja privātā izglītības iestāde ir 
reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā un 
realizē licencētas mācību programmas.

5. Šo noteikumu 1. punktā noteiktais 
atbalsts tiek pārskaitīts attiecīgajam pri-
vātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, un to var saņemt, ja privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējs ir sertificējies bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniegšanai.

6. bērna likumīgajam pārstāvim (aiz-
bildnim), piesakoties atbalsta saņem-
šanai no pašvaldības budžeta, Domes 
sekretariātā jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

6.1. bērna likumīgā pārstāvja vai aiz-
bildņa iesniegums;

6.2. līguma kopija starp privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi vai pri-
vāto bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju un bērna likumīgo pārstāvi 
(aizbildni);

6.3. bāriņtiesas lēmums, kas aplieci-
na aizbildnības nodibināšanas faktu, ja 
iesniegumu sniedz bērna aizbildnis;

6.4. notariāli apliecināta pilnvara, ja 
iesniegumu sniedz pilnvarota persona.

7. Iesniegums tiek izskatīts un lē-
mums par pabalsta piešķiršanu tiek 
pieņemts 30 kalendāro dienu laikā no 
visu dokumentu iesniegšanas dienas.

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
pieņem stopiņu novada dome.

9. Pabalstu bērna likumīgajam pār-
stāvim (aizbildnim) aprēķina ar iesnie-
guma saņemšanas dienu. Par nepilnu 
mēnesi pabalsts tiek piešķirts propor-
cionāli dienu skaitam. 

10. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mē-
nesī, pārskaitot to uz personas kontu 
bankā par iepriekšējo mēnesi līdz 5. 
datumam.

11. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto 

izglītības iestādi vai privāto bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēju, tiek 
piedāvāta vieta pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādē, bērna likumīga-
jam pārstāvim ir tiesības atteikties no šī 
piedāvājuma, ja aiz bērna rindā ir vēl citi 
bērni šajā vecuma grupā, kas gaida vie-
tu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādi, viena mēneša laikā rakstveidā 
par to paziņojot pašvaldībai.

Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir 
tiesīgs nākamajā mācību gadā, ievē-
rojot saistošos noteikumus Nr.3/2012. 
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrā-
cijas un uzņemšanas kārtība stopiņu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības pro-
grammas”.

Šajā gadījumā tiek saglabāts pašval-
dības noteiktais līdzfinansējums 143 
euro apmērā, pārējo maksu sedz bērna 
likumīgais pārstāvis (aizbildnis).

III. Pabalsta nepiešķiršanas vai iz-
maksas pārtraukšanas, kā arī lēmu-
ma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

12. Lēmumu par atteikumu piešķirt 
pabalstu vai pabalsta izmaksas pār-
traukšanu un izmaksātās summas at-
maksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, 
pieņem stopiņu novada dome.

13. Pabalstu nepiešķir šādos gadīju-
mos:

13.1. ja persona neatbilst šo saistošo no-
teikumu 2. punktā noteiktajām prasībām;

13.2. bērna likumiskais pārstāvis (aiz-
bildnis) vai tā pilnvarota persona ir snie-
gusi nepatiesu informāciju;

13.3. ja nav iesniegti visi šo saistošo 
noteikumu 6. punktā minētie dokumenti;

13.4. ja viens no bērna likumiskajiem 
pārstāvjiem (aizbildnis) vai tā pilnvaro-
ta persona ir atteikusies no piedāvātās 
vietas pirmsskolā.

14. Ja tiek pieņemts lēmums par 
atteikumu piešķirt pabalstu, bērna li-
kumiskais pārstāvis (aizbildnis) vai tā 
pilnvarota persona ir tiesīga atkārtoti 
iesniegt iesniegumu par pabalsta pie-
šķiršanu pēc visu lēmumā norādīto 
nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā 
pabalsts tiek piešķirts ar atkārtoti ie-
sniegtā iesnieguma saņemšanas dienu.

15. Pabalsta izmaksu pārtrauc:
15.1. ar dienu, kad bērns tiek nodro-

šināts ar vietu pirmsskolā stopiņu nova-
da administratīvajā teritorijā;

15.2. ja tiek konstatēts, ka bērna li-
kumiskais pārstāvis (aizbildnis) vai tā 
pilnvarota persona sniegusi nepatiesas 
ziņas, lai saņemtu pabalstu;

15.3. ja tiek konstatēts aizbildnības 
izbeigšanās fakts;

15.4. ja vecākam ar bāriņtiesas lēmu-
mu ir atņemtas aprūpes tiesības vai ar 
tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādī-
bas tiesības;

15.5. ja bērna likumiskais pārstāvis 
(aizbildnis) vai tā pilnvarota persona at-
sakās no piedāvātās vietas pirmsskolā, 
ja konkrētajā vecuma grupā pašvaldī-
bas finansētajā pirmsskolas izglītības 
iestādē nav rindas uz vietu;

15.6. ja tiek konstatēts, ka bērna vai 
bērna likumiskā pārstāvja (aizbildņa) 
deklarētā dzīvesvieta ir ārpus stopiņu 
novada administratīvās teritorijas.

16. Ja pabalsts ir saņemts nepamato-
ti, bērna likumiskā pārstāvja (aizbildņa) 
pienākums ir labprātīgi atmaksāt sa-
ņemto summu. Ja nepamatoti saņem-
tā summa labprātīgi netiek atmaksāta 
viena kalendārā mēneša laikā, tā tiek 
piedzīta civiltiesiskā kārtā caut tiesu, 

Paziņojums par SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas 
uzņēmuma izveidi Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā „Lauciena”, 
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības 

 valsts birojā atzinuma saņemšanai
Paredzētās darbības nosaukums: sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveide salaspils 

novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā „Lauciena”.
Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums „Lauciena” salaspils novadā, Aconē.
Ierosinātājs: sIA „Eco baltia Vide”, reģ. Nr.40003309841.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 3-01/384 par IVN procedūras 

piemērošanu pieņemts 2013. gada 14. martā, IVN programma izsniegta 2014. gada 24. janvārī. Ziņojuma sa-
biedriskā apspriešana notika līdz 2014. gada 9. jūnijam.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novēr-
tējumu” 4. panta 1. daļas 3. punkts, 11. pants, 11. panta 1.a), b), d), e), f ), 2.a), b), c), d), e), 3.a), c), d), e) apakš-
punkts, 13. un 14. pants.

Ziņojuma sagatavotājs: sIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. 
Ar ziņojumu var iepazīties ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv sadaļā Aktualitātes un 

izdrukas veidā stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, ulbroka, stopiņu novads).
Papildu informācija 
stopiņu novada dome 2014. gada 9. jūnijā vēstulē salaspils novada domei un Vides pārraudzības valsts biro-

jam par sIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” iesniegto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sIA 
„Eco baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveidei salaspils novadā, Aconē, nekus-
tamajā īpašumā „Lauciena”, izteica viedokli par sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveidei 
nekustamajā īpašumā „Lauciena” nosakāmām prasībām uzņēmuma darbībā:

1) nekādi viegli lidojoši atkritumi un otrreizējās izejvielas nevar tikt izkrautas un glabātas atklāti (papīrs, kar-
tons, plastikāts u. c.), bet tikai atbilstoši aprīkotās iekštelpās (samazinot troksni un smakas izplatību);

2) kopumā objektā nekādi atkritumi un otrreizējās izejvielas nevar tikt izkrautas, glabātas atklāti, bet tikai 
atbilstoši aprīkotās iekštelpās (samazinot troksni un smakas izplatību);

3) transporta, ar ko pārvadā atkritumus un otrreizējās izejvielas, tīrīšana un uzkopšana veicama iekštelpās.
Ziņojuma pārskatā par sabiedrības sniegtajiem priekšlikumiem apkopojuma 26. ierakstā (179. lapā) minēts, 

ka visas uzskaitītās prasības objektā būs ievērotas.
4) atklātu (vaļēju) atkritumu un otrreizējo izejvielu transports pa uzņēmuma teritoriju un uzglabāšana stāvo-

šos transporta līdzekļos (noteikt laika limitu, cik ilgā laikā krava izkraujama) nav pieļaujams.
Inese Pivare, attīstības speciāliste

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 4. daļa noteic, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu 
ar vietām mācību un audzināšanās iestādēs, Izglītības likuma 17. panta 1. daļas un 5. daļas nosacījumiem, 
kas nosaka   pašvaldības pienākumu   nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību  bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē 
un uz savstarpēju līgumu pamata paredz iespēju  piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā;   
1.2. 2013. gadā pašvaldība maksāja līdzfinansējumu 100 latus (143,00 eiro) mēnesī bērnam, kurš apmeklēja 
licencētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk PII). Šādu līdzfinansējumu paredzēja domes 
lēmums, ņemot vērā budžeta iespējas. Arī turpmāk plānots saglabāt līdzfinansējumu tādā pašā apmērā, bet 
ar noteikumiem paredzēt stingrāku kārtību, kritērijus un kontroli līdzfinansējuma piešķiršanai. 
1.3 Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi 08/09 no 03.06.2009. „Kārtība, kādā stopiņu novada dome 
līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē vai līdzfinansē bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniegšanu” ir atceļami, jo nenodrošina ātru un efektīvu pabalstu piešķiršanas 
kārtību, kā arī šie noteikumi paplašina līdzfinansējuma saņēmēju loku.

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus  privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem  
izriet no Izglītības likuma 17. panta pirmās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 12. panta, 15. panta pirmās daļas 
4. punkta, 41. panta pirmās daļas 1. punkta, 43. panta pirmās daļas 13. punkta. 
 2.2. saistošo noteikumu mērķis ir: 
2.2.1. noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības 
apguvei Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru 
audzēkņi apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu   

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba-
vietas. 

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā 
teritorijā deklarētās personas;  
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot administratīvajā 
teritorijā pirmsskolas izglītības pieejamību. tiesiskais regulējums radīs jaunas tiesības personām, kuras 
pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, un nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un 
iespējas iegūt informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu; 
4.3 saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir stopiņu novada dome; 
5.2. saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saisto-
šo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes sēdē un publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā www.stopini.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu ap-
kopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

(Protokols Nr.29, p. 9.3.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/14
„Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kura bērns netiek 

nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, „Vispārējās izglītības likuma” 21. pantu 

Paskaidrojuma raksts

tiesību normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

17. Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai 
pabalsta izmaksas pārtraukšanu un 
izmaksātās summas atmaksāšanu, ja 
tā saņemta nepamatoti, var apstrīdēt 
stopiņu novada domē. 

 IV. Noslēguma jautājumi
18. stopiņu novada domes Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas priekšsē-
dētājs ir atbildīgs par sais tošo noteiku-
mu izpildes ievērošanu.

19. saistošie noteikumi publicējami 
apkārtrakstā „tēvzemīte” un stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

20. Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai 
pabalsta izmaksas pārtraukšanu un iz-
maksātās summas atmaksāšanu, ja tā 

saņemta nepamatoti, rakstiski paziņo 
pabalsta saņēmējam.

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē 08/09 no 03.06.2009. 
„Kārtība, kādā stopiņu novada dome 
līdzfinansē bērna pirmsskolas iz-
glītības programmas apguvi privā-
tā izglītības iestādē vai līdzfinansē 
bērnu uzraudzības pakalpojumu  
sniegšanu”.
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Saulainā jūlija nogales dienā 
Stopiņu novada audžuģime-
nes, aizbildņi, audžuģimenes 
no citiem novadiem, kurās 
aug mūsu novada bērni, no-
vada Sociālais dienests, bā-
riņtiesa un novada priekšsē-
dētājs viesojās audžuģimeņu 
kopienā – „Zvannieku mājas”. 
Kopā ar bērniem „Zvannieku 
mājās” iebrauca vairāk nekā 
divdesmit viesu no Stopiņu 
novada. 

Mājas saimnieki – Juris un Sand
ra Cālīši – mūs sagaidīja ar plašu 

smaidu un atvērtu sirdi. Plašajā 
mājas teritorijā bērni ātri atrada 
draugus un rotaļu biedrus, devās 
apskatīt visu „Zvannieku” dzīv
nieku saimi – lamu, zilo gotiņu, 
kaķēnus, kas saritinājušies gulē
ja pie savas kaķumammas, aitas, 
kazas un kazlēnus, un daudzos 
mājputnus – vistas, tītarus, pā
vus, zosis un tādus putnus, kurus 
redzējām pirmo reizi. 

„Zvannieku” saimnieki vairā
kas reizes ir viesojušies Stopiņu 
novadā un tikušies ar mūsu au
džuģimenēm un aizbildņiem, lai 
dalītos savā pieredzē. Šoreiz mēs 

devāmies atbildes vizītē un iepa
zinām viņu ikdienu. „Zvannie
ku” kopienai šī ir otrā mājvieta, 
bet bērnu skaits kopienā vidēji ir 
ap 20 bērnu. Kopienai ir jau teju 
divdesmit gadu pieredze audžu
bērnu audzināšanā, un „pirmie 
bērni” jau ir izauguši un devušies 
savās dzīves gaitās, bet arvien lie
lie bērni brauc ciemos, un grūtos 
brīžos nekas nav labāks par „100 
gramiem mātes mīlestības”. 

Viesojoties šajās mājās, arī 
mēs sajutām lielo, neaprakstāmo 
mīlestību, mieru un pozitīvis
mu, kas strāvo no katra Sandras 

un Jura vārda, katras kustības. 
„Katrs bērns, mēs katrs esam 
unikāli šajā pasaulē, otra tāda 
nav,” saka Sandra. „Mūsu gal
venais uzdevums ir dot šo paš
apziņu, „celt” bērnu, lai viņš var 
dzīvot pilnvērtīgi un ieraudzīt 
skaisto dzīvē. Iedot bērnam in 
strumentus – valodas, mūziku, 
dejošanu –, sportošanas iespējas, 
mākslu, virzīt uz sevis attīstību – 
tas ir mūsu, vecāku, uzdevums. 
Jo mēs nezinām, kas bērnam dzī
vē būs vajadzīgs, kas noderēs, arī 
bērns to nezina, tāpēc jādara viss, 
ko šajā brīdi mēs varam un ne

varam izdarīt,” Sandras vārdi par 
ģimenes uzdevumu ir vienkārši 
un viedi.

Tāda arī ir kopienas ikdiena 
mācību gada laikā – bērni mācās 
skolā, piedalās dažādos pulciņos –  
dzied, dejo, zīmē, sporto. Mājās 
notiek dejas nodarbības profesio
nālu pedagogu vadībā, un svēt
dienās visi kopā dodas uz Rīgu, 
uz Zitas Erss baleta studiju.

Šajā īsajā brīdī, ko mēs šeit 
pavadījām, jutāmies gaidīti. No
slēgumā baudījām pusdienas pie 
lielā saimes galda koku paēnā, ko 
arī atzīmēja mūsu priekšsēdētājs 
Jānis Pumpurs: „Šodien mums 
bija vienreizēja iespēja izbaudīt 
pusdienas pie saimes galda, kā tas 
senāk vienmēr laukos notika. Pal
dies jums par jauko uzņemšanu!” 

Paldies „Zvannieku mājas” 
saimei, kas mūs mīļi uzņēma! 
Braucot prom, saņēmām uzaici
nājumu, kas ir nododams visiem, 
kas vēlas iepazīt audžuģimenes 
ikdienu klātienē – 30. augustā 
„Zvannieku mājās” notiks tra
dicionālie „Dārza svētki”, uz ku
riem gaidīts ir ikviens.

Inese Skrastiņa,  sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Stopiņu novada handbola ko-
mandas jaunā maiņa – Ulbro-
kas Sporta kompleksa hand-
bolisti –, 2000. gadā dzimuši 
un jaunāki, sezonu noslēdza 
ar sešām spēlēm vācu rakst-
nieka Tomasa Manna dzimta-
jā pilsētā Lībekā, kur no 2014. 
gada 27. līdz 29. jūnijam no-
risinājās viens no lielākajiem 
bērnu handbola turnīriem  
Eiropā „Lübecker-Hanballtage”.

Pirmā spēle tiešām notika Bu
denbroka mājas tuvumā, pašā 
pilsētas centrā – Rātslaukumā. 
Turnīrā piedalījās bērni un jau
nieši vecumā no 6 līdz 18 gadiem, 
kopā apmēram 5000 dalībnieku –  
421 komandas pārstāvis no 11 

valstīm – Vācijas, Dānijas, Poli
jas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ēģip
tes, Indijas, Bangladešas, Taivā
nas, Latvijas un citām. Sacensības 
notika septiņās vecuma grupās, 
kopā tika izspēlētas 1534 spēles.

Mūsu komanda ļoti veiksmīgi 
nospēlēja turnīra pirmajā dienā – 
savā grupā uzvarēja iepriekšējās 
apakšgrupas uzvarētājus – MTV 
„Lübeck II” komandu ar rezul
tātu 11:8 un VfL „Tegel” (Berlin) 
komandu ar rezultātu 8:7. Otrajā 
dienā zaudējums spēlē pret TSV 
„Schwarzenbek” ar rezultātu 6:13, 
uzvara spēlē pret TSV „Ratekau” 
ar rezultātu 13:9 un sāpīgs zau
dējums grupas pastarīšiem SG 
„Adendorf Scharnebeck” ar 7:8 
maksāja 1. vietu savā grupā un 

Ar LNB un Stopiņu novada do
mes atbalstu iegādātas visas ko
lekcijas grāmatas, un LIELĀ LA
SĪŠANA sākusies!

Visi laipni aicināti kļūt par 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūri
jas 2014” ekspertiem! Jums tikai 
jāatnāk uz Sauriešu bibliotēku, 

jāizlasa kolekcijas grāmatas un 
tās jāvērtē, aizpildot elektronisko 
žūrijas anketu.

Oktobrī ikviens žūrijas eks
perts būs gaidīts piedalīties ra
došajā darbnīcā, kur, izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju sniegtās 
iespējas, varēs „atdzīvināt” savu 

redzējumu, domas, viedokli par 
izlasīto.

Ar kolekcijas grāmatu sarak
stu katrā vecuma grupā var ie
pazīties Sauriešu bibliotēkā un 
Stopiņu novada tīmekļa viet
nē: http://www.stopini.lv/pub-
lic/36477.html.

Par iespēju piedalīties pro
grammā, par tās norisi, plānota
jām aktivitātēm aicinām intere
sēties Sauriešu bibliotēkā klātienē 
vai pa tālruni 67956042.

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas 

vadītāja

Lielā lasīšana sākusies!

Handbols Budenbroku stilā

Ciemos „Zvannieku mājās”

Šogad jau otro reizi visiem Sauriešu bibliotēkas lasītājiem un 
interesentiem ir iespēja piedalīties grāmatu lasīšanā un vēr-
tēšanā piecās vecuma grupās – bērniem 5+ un 9+, jauniešiem 
11+ un 15+ un pieaugušajiem 18+ Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jau-
niešu žūrija” ietvaros, kas papildināta ar „Vecāku žūriju”, kurā 
var iesaistīties ikviens pieaugušais.

reālu iespēju cīnīties par turnīra 
kausu A grupā. Pēdējā turnīra 
spēle sākās ar pamatīgu lietusgāzi 
un nespēju saņemties un uzvarēt 
sešpadsmitdaļfinālspēli pret HSG 
„Kalkberg 06” ar rezultātu 8:10 un 
turpināt turnīru. Rezultātā mūsu 
komanda ieguva vidējo rezultātu 
48 komandu konkurencē.

Kopumā šis brauciens ir iz
devies, jo gūta lieliska pieredze, 
satikti jauni draugi, gūta ierosme 
celt savu handbola meistarību 
un prasmes uzvarēt. Komandas 
spēlētāji – Aleksejs Zaharovs, 
Viktors Fadejevs, Andris Vītols, 
Roberts Kozlovs, Kārlis Sausnī
tis, Sandis Oto, Ernests Ritvars 
Grava, Arvils Grava. Vēlos izteikt 
pateicību visiem komandas spē
lētājiem un vecākiem par atbal
stu un izturību visās grūtībās un 
panākumos.

Handbola sezona Stopiņu 
novadā noslēdzās ar vīru koman
das ieņemto 9. vietu Virslīgas 
handbola čempionātā. Jaunie
šu komandu sniegums Latvijas 
Jaunatnes handbola čempionātā 
šajā sezonā: C grupā (1999. g. dz. 
un jaunāki) – 5. vieta; D grupā 
(2000. g. dz. un jaunāki) – 5. vie
ta. No D grupas komandas spēlē
tājs Aleksejs Zaharovs tika atzīts 
par ceturto rezultatīvāko sezonas 
spēlētāju – 95 vārtu guvumi 18 
spēlēs, vēl jāatzīmē Andris Vī

tols – 36 vārtu guvumi 18 spēlēs, 
Sandis Oto – 35 vārtu guvumi 
18 spēlēs. Jauniešu komanda D2 
grupā (2002. g. dz. un jaunāki) –  
4. vieta, Ernests Ritvars Grava – 
sestais rezultatīvākais spēlētājs 
sezonā – 56 vārtu guvumi 12 spē
lēs, jāatzīmē arī Maksimus Roze –  
44 vārtu guvumi 10 spēlēs, Oļegs 
Maistruks – 36 vārtu guvumi 12 
spēlēs, Alberts Vītols – 31 vārtu 
guvums 12 spēlēs.

D2 grupas komanda ar la
biem panākumiem startēja 
2013./2014. gada mini handbola 
turnīros Latvijā: novembrī 3. vie
ta, decembrī – 3. vieta, martā – 1. 
vieta un maijā – 1. vieta.

Pati jaunākā handbolistu koman
da Stopiņu novadā ir 2004. gadā dzi
mušie zēni. Viņu sniegums pagājuša
jā sezonā mini handbola turnīros ir 
izcils: novembrī – 2. vieta, decembrī –  
2. vieta, februārī – 2. vieta, martā –  
2. vieta, maijā – 3. vieta. Rezultā
tā komanda ieguva 1. vietu starp 
Latvijas komandām, jo turnīrā 
uzvarēja komandas no Igaunijas –  
1. vieta Vīlandes komandai, 2. vieta 
Pelvas komandai.

Stopiņu novada jauniešu hand
bola komandas kā kluba koman
das, kas trenējas Ulbrokas sporta 
kompleksā, startē ar ļoti labiem 
panākumiem. Paldies visiem jauna
jiem sportistiem par cīņas sparu un 
vecākiem par lielo atbalstu ikdienā. 
Pateicamies Stopiņu novada vadībai 
par atbalstu sporta attīstībai.

Imants Čerņavskis, 
handbola treneris, 

ulbrokas handbola treneris
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Dibina jauniešu domi
2014. gada 21. jūlijā notika Sto
piņu novada Jauniešu domes 
dibināšanas sēde. Sēdē tika iz
runāts par Jauniešu domes turp
māko darbību, tās nepieciešamī
bu un citas būtiskas lietas, kuras 
ietekmēs un sniegs nepieciešamo 
atbalstu un attīstību dažādu jau
tājumu risināšanā jaunatnes jau
tājumos Stopiņu novadā. 

Par Stopiņu novada Jauniešu 
domes priekšsēdētāju tika ievēlē
ta Laura Badūne; par priekšsēdē
tājas vietnieci tika ievēlēta Elīna 
Siliņa, un par protokolistu tika 
ievēlēts Ričards Sakovičs.

Nākamā Jauniešu domes sēde 
notiks 30. jūlijā Ulbrokas dienas 
centrā pulksten 16.00. 

Ja vēlies kļūt par daļu no Jau
niešu domes un virzīt savas idejas 

līdz tās attīstībai, piesakies: jaun-
iesi@stopini.lv. 

Akreditē dienas centrus

Jūlijā veiksmīgi notika dienas 
centru „Upeslejas” un „Līči” 
akreditācija „Erasmus+” pro
grammas ietvaros „Eiropas brīv
prātīgais darbs”. Abi dienas cen
tri tika akreditēti kā uzņēmējor
ganizācija un koordinējošā orga
nizācija. Ar nepacietību gaidīsim 
brīvprātīgos no citām valstīm, kas 
iekrāsos mūsu novada dzīvi.

Esi jaunietis…
Tad 12. augustā plkst. 12.00 esi 
aicināts pie Ulbrokas ezera, kur 
norisināsies superīgākais pasā

kums – Jauniešu diena Stopiņu 
novadā. Būs sacīkstes pludma
les volejbolā un sumobolā, par 
piedalīšanos jāpiesakās līdz 11. 
augustam pa tālruni 27757385 
vai epastu jauniesi@stopini.lv 
(komandas sastāvā jābūt 4 cilvē
kiem – 2 zēniem un 2 meitenēm, 
vecuma grupas ir 13–17 un 18–25 
gadiem). 

Papildus būs arī dažādas izklai
dējošas aktivitātes, lai visiem ir ko 
darīt. Kopā ar Rudens Stencil tiks 
izveidoti vairāki grafiti mākslas 
darbi, kā arī notiks daudzas citas 
aktivitātes. Protams, neaizmirsī
sim arī par ausīm patīkamu pasā
kumu – uzstāsies „The Citizens”, 
NeoStas u. c. mākslinieki. 

Būsi ļoti gaidīts šajā pasākumā!
Aivis Šibajevs,

jaunatnes lietu speciālists

Jauniešu aktivitātes•

24. jūlijā Daugavas muzejā 
Doles salā sešu Daugavas lej-
teces pašvaldību – Ķekavas, 
Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, 
Ogres un Baldones – novadu 
vadītāji parakstīja līgumu par 
sadarbību tūrisma jomā. 

Noslēgtais līgums nodrošinās vēl 
ciešāku un koordinētāku Dauga
vas lejteces tūrisma informācijas 
centru sadarbību ar mērķi stiprināt 
Daugavas lejteces tūrisma produk
ta tēlu un pilnveidot piedāvājumu, 
strādāt kopīgos nozares attīstības 
projektos un nākotnē izveidot 
konkurētspējīgu reģionu, kas īpaši 
piesaistīs tos tūristus, kuri Latvijā 
ierodas galvenokārt tāpēc, lai ap
skatītu Rīgu.

Atklājot svinīgo ceremoniju, Sa
laspils novada domes priekšsēdētājs 
Raimonds Čudars uzrunāja klāt
esošos: „Viens no galvenajiem fak
toriem, ko gūsim, attīstot tūrismu 
mūsu pašvaldībās, būs ekonomiskā 
atdeve. Lai cik tuvs mums katram 
ir savs novads, tomēr visi kopā mēs 
varam paveikt daudz vairāk. Tikai 
pilnvērtīgs tūrisma piedāvājums 
varēs nodrošināt sekmīgu mūsu 
darba iznākumu. Mūsdienu pasau
lē, kur valda tirgus likumi, ļoti liela 
nozīme ir simboliem un zīmoliem. 
Noslēdzot šo līgumu, mēs vienoja
mies par kopīgo zīmolu, un tā no
saukums – „Daugavas lejtece.””

Iniciatīva par novadu sadarbī
bu tūrisma jomā savulaik nāca tieši 
no Ķekavas pašvaldības, un tai pie
vienojās arī Salaspils. 

Ķekavas novada domes priekš
sēdētāja vietnieks attīstības jautāju
mos Juris Krūmiņš pauda atziņu, 
ka visvieglāk ir sadarboties tieši ar 
pašvaldībām: „Mēs strādājam vienā 
nozarē un vislabāk saprotam, kas 
un kāpēc ir vajadzīgs. Šis līgums liks 
katrai pašvaldībai sakārtot daudzas 
vietas, lai parādītu, ka tās ir intere
santas gan pašiem, gan citiem.”

Savukārt pašas idejas autors un 
kustības „lokomotīve” ir Ķekavas 
TIC vadītājs Juris Žilko. „Tūrisma 
produkta attīstība un konkurētspē
ja pasaulē pēdējos gados nostipri
nās, apvienojoties reģionos un vei
dojot tūrisma klasterus. Šobrīd šī 
tendence ir vērojama arī Latvijā. Te 
jāmin tādi piemēri kā „Saviļņojošā 
Vidzemes piekraste”, „Enter Gau
ja”  un tagad arī „Daugavas lejtece”. 
Daugavas lejteces tūrisma reģionā –  
Daugavas lejtecē – ietilpst Ķekavas, 
Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres 
un Baldones novada administratī
vās teritorijas. Šie seši novadi veido 
Daugavas lejteces klasteri.

Tūrisma klastera pamatā ir 
„trīs vaļi” – pašvaldības, uzņēmēji 
un pētniecības iestādes. Ar sadar
bības līguma parakstīšanu mēs 
nostiprināsim šo vienu, ļoti svarīgo 
trešdaļu – pašvaldību vienotību, un 
tā savukārt ir labā ziņa mūsu uzņē
mējiem – sekot pašvaldību piemē
ram,” stāsta Juris Žilko. 

Stopiņu un Baldones novadi 
bija tie, kuri pirmie atsaucās ķe
kaviešu un salaspiliešu aicināju
mam strādāt kopā. Stopiņu domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs uz
skata, ka katram novadam noteikti 
ir ar ko lepoties, katrā novadā ir 
interesantas un ievērojamas vietas. 
„Tas, kā viesi redz mūsu novadus, 
viņi redz Latviju,” savā uzrunā uz
svēra J. Pumpurs.

Svarīgi, ka pašvaldībām sa
darbības līgumā ir pievienojusies 
arī Dabas aizsardzības pārvalde 
(DAP) – institūcija, kuras misija 
ir saglabāt dabas daudzveidību un 
veicināt cilvēka un dabas harmo
nisku līdzāspastāvēšanu.

Gunta Gabrāne, DAP ģene
rāldirektores vietniece, uzrunājot 
klātesošos, atzīmēja, ka Dabas aiz
sardzības pārvalde ir gandarīta par 
noslēgto vienošanos. „Šis līgums 
ir labs fiziskais ietvars, lai spēcīgāk 
atspertos un rakstītu projektu pie
teikumus dažādu investīciju pie
saistei, jo mēs varam nākt līdzi kā 
partneris un dalītos arī zināšanās 
par dabas aizsardzības teritorijām,” 
teica G. Gabrāne. 

Noslēgtais līgums ir likum
sakarīgs līdzšinējās sadarbības 
solis. Līdz šim Daugavas lejteces 
pašvaldības jau ir izdevušas gan 
kopīgu tūrisma karti, gan vie
notā stendā strādājušas pašmāju 
tūrisma izstādē „Balttour”, kā arī 
vairākās starptautiskās tūrisma 
izstādēs Baltijas un citās valstīs. 

Nu pašvaldības darbu turpi
nās jau vienoti, lai Daugavas lejte
ces reģions kļūtu tūristiem arvien 
interesantāks, Rīgas tuvumu iz
mantojot kā iespēju un piedāvājot 
daudzveidīgas atpūtas iespējas.

L. Trukšāne,
salaspils novada domes 

sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Noslēgts savstarpējās 
sadarbības līgums tūrisma jomā

Aklais randiņš ar grāmatu. Neskati 
vīru no cepures un neskati grāmatu 
no vāka! ulbrokas bibliotēka piedā-
vā doties „aklajā randiņā” ar grāma-
tu. Iepriekš neievērota grāmata var 
sagādāt patīkamu pārsteigumu vai 
kādreiz iecienītā – tikt atklāta no 
jauna. Aklais randiņš – attiecībām, 
draudzībai un labam garastāvok-
lim! uz tikšanos jaunos lasījumos!

Akcija „Tautas atmiņu lāde” aicina 
ikvienu dalīties ar atmiņām par kon-
krētām Latvijas vietām un ar šīm vie-
tām saistītiem notikumiem. rakstiski 
radīt savu atmiņu krātuvi par pagātni 
vai tagadni, kas dara dzīvu mūsu tau-
tas vēsturi. Līdz 20. augustam iesniegt 
ulbrokas bibliotēkā. Ekskursijas laikā 
„Atmiņu lādē” tiks nodoti mums zinā-
mie sešpa dsmit stopiņu novada seno 
māju dokumentētie stāsti. 

Somijas zviedru bērnu rakstnie-
cei un savu grāmatu ilustratorei 
un māksliniecei Tūvei Jānsonei 
(1914-2001) – 100. Dažādu notiku-
mu burvība un neparastie apaļīgie 
draugi rodami rakstnieces radītajā 
trollīšu ģimenē, kas grāmatmīļotājus 
iepazīstina ar skandināvu literatūras 
klasikas pērlēm, rada dzīvesprieku 

un jautru ģimenisku noskaņojumu. 
Zīmīgi, ka rakstniece savu māksli-
nieces parakstu aizstāj ar zīmējumu 
– mazu trollīti. svinības paredzētas 
gada garumā un notiks daudzviet 
pasaulē: somijā, Zviedrijā, Vācijā, 
Lielbritānijā, Krievijā, Japānā, fran-
cijā, Austrālijā un citur. tematiskajā 
izstādē „Mazs un apaļš” atradīsiet au-
tores darbus un dokumentētus noti-
kumus par pasaulīgām aktivitātēm.

Ekskursijā – Latgales šarms kopā ar 
Janīnu Kursīti paredzēti kultūrvēs-
turiski notikumi, atklājumi un aplieci-
nājumi ulbrokas bibliotēkas ceļotāju 
prātos. tajā skaitā lielā Augšdaugavas 
musturdeķa veidošana. Lai iesaistītos 
akcijā, nepieciešams jebkurā tehnikā 
un krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 
10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba 
fragmentu(s) (kvadrātu). Klāt pievienot 
zīmīti ar savu vārdu, uzvārdu un līdz 20. 
augustam nodot ulbrokas bibliotēkā.

Tematiskā izstāde „Aprakstīt teāt-
ri” ir veltīta teātra zinātnieces silvijas 
Geikinas (1939) vērtējošajai attieksmei 
par dažādu aktieru skatuves gaitām, 
lomām un dzīves līkločiem. Autore ne 
tikai zinātniskajā apritē ienes jaunus 
materiālus, bet pēc būtības raksturo 
spēlētāju un skatītāju paaudzi.

Ulbrokas bibliotēkā•

Augusta aktualitātes

Sauriešu bibliotēkā augustā divas izstādes:
„BRĪNUMAINO MUMINU PASAULI RADOT”

Somijas zviedru bērnu rakstniecei Tūvei Jānsonei – 100 
„DIEVA DOTA DZIRKSTS”
Aktrisei Vijai Artmanei – 85
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Pasākumi augustā•

Līdzjūtības•

Sludinājums•

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
15. augustā plkst. 15.00 „Neptū
na svētki”. Nāriņu kostīmu kon
kurss. Ziepju burbuļu aktivitātes, 
stafetes. Interaktīvas dejas. Līdzi 
paņemt ūdens pistoles.
22. augustā plkst. 16.00 aicinām 
visus nobaudīt  itāļu tradicionālo 
ēdienu – sendviču „Panini diena”.
27. augustā plkst.16.00 Moldā
vijas Neatkarības dienai veltīts 
pasākums – kopīgi izveidosim 
Moldāvijas karogu un karti.
28. augustā plkst. 15.00 „Manas 
vasaras brīvdienas” – interesantāko 
fotogrāfiju izstāde. Tests „Uzsākam 
skolas gaitas – sveika skola” – ma
temātiskas sacensības – reizrēķins, 
dalīšana; lasīšana uz ātrumu, citātu 
analizēšana.
20. un 27. augustā plkst. 18.30 – 
itāļu valoda pieaugušajiem.
29. augustā Sauriešu un Ulbrokas 
dienas centri organizē ekskursiju 
bērniem un vecākiem. Maršruts – 
Latgales Mākslas un amatniecības 
centrs Līvānos, Līvānu Stikla muzejs, 
Leļļu muzejs Preiļos ar pārģērbšanos 
senlaicīgos tērpos un fotografēšanos, 
Aglonas Maizes muzejs – maizes 
degustācija, teatralizēts uzvedums, 
rotaļas un spēles, Aglonas bazilika, 
Kristus Karaļa kalns Aglonā.
Pieteikšanās Sauriešu un Ulbrokas 
dienas centros vai pa tālr. 67956786, 
28373398 līdz 22. augustam.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
No 1. augusta līdz 26. septem
brim piektdienās plkst. 17.00 
notiks nodarbības projektā 
„Pašu rokām darināts, skaists 
un grezns...”. Nodarbībās tiks ap
gūtas dažādas tehnikas auduma 
dekorēšanā un pielietošanā.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No 4. līdz 8. augustam – ziedu 
laivu veidošana.
No 11. līdz 15. augustam – āra 
spēļu stafetes.
No 18. līdz 22. augustam – oļu 
apgleznošana ar akrila krāsām.

SPORTA PASĀKUMI 
13. augustā plkst. 17.00–19.00 
Velokross bērniem un jauniešiem. 
Norises vieta – Upesleju ciems. 
Pulcēšanās Upesleju centrā pie gā
jēju celiņa sākuma uz Sauriešiem.
16. augustā plkst. 11.00 Sporta 
diena Līčos. Pulcēšanās sporta 
laukumā.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Māci mani, māmulīte,

Visādos darbiņos,
Izmācīsi darbiņos,

Māci gudru padomiņu.
/Tautas dziesma/

Ričardu Magazeinu, Sofiju Fridrihsoni, Gustavu Gucu, 
Elgaru Kručānu, Samantu Kupču, Kristapu Ķesteri,  

Vitu Ļisičkinu, Amandu Pļaviņu, Enriko Šiku, 
Karlu Mellupi, Odriju Betu Beikerti

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Caur gadu birzīm katrs tik vienreiz ies –

Lai staro prieks šai gaitā vienreizējā!
/L. Brīdaka/

Marfu Soboļevu, Pjotru Dorožko, Irinu Saukumu, 
Kornēliju Višņevsku, Āriju Skulti, Aleksandru Boksbergu, 

Andri Dambergu, Ainu Šūmani, Vilni Zeltiņu, Ainu Saulīti, 
Gunu Dēliņu, Virginiju Griboniku, Andreju Kazaku, 

Dzidru Rožkalni, Jeļenu Ņefjodovu, Ojāru Cerbuli, 
Pēteri Leimani, Margaritu Makarovu, Irēnu Čerņavsku, 

Irēnu Grigali, Vladislavu Ostrovski, 
Annu Logacku, Ludmilu Obrazcovu

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Kā zars pie zara, vainagā kas sienas,

Tā mūža vainagu mums savīt māk
Gan dzīves nebaltās, gan baltās dienas,

Kas, tevi atminot, šķiet, runāt sāk…
/ V. Rūja/

Aivars Alauksts, Jāzeps Lazdāns, Māris Rutkovskis, 
Māris Salmiņš, Bernadeta Seņkane, Pāvils Šarkovs, 

Raimonds Vēveris, Mārtiņš Zahapskis
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūža stāsts...

Līdzjūtībā esam kopā ar Irēnu Lazdāni un piederīgajiem, 
vīru un tēvu mūžībā pavadot.

Stopiņu ambulances darbinieki

Pāri gadiem aizgājušiem,
Lielais miers nu sagšu sedz...

Stopiņu novada bāriņtiesas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību 
savai kolēģei Irēnai Lazdānei, vīru mūžībā aizvadot.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss top kluss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irēnai Lazdānei,  
dzīvesbiedru mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS VALDE RĪKO EKSKURSIJU 
2014. GADA 5. SEPTEMBRĪ 

STOPIŅI – KANDAVA
Apskatīsim Kandavas muzeju, daiļdārzu, paviesosimies 
gliemežu fermā un lauku mājās „Dieniņas” pie Engures ezera.
Izbraukšana plkst. 7.30 no Ulbrokas (pie Domes ēkas).

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība 
organizē braucienu uz 

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO 
SALIDOJUMU, 

kas notiks Ikšķilē 16. augustā plkst. 13.00.
Autobuss: 10.30 Dome; 10.35 Līči; 10.40 upeslejas; 10.45 saurieši. 
Pēc pasākuma autobuss mājupceļam ~ 18.00.
Pieteikšanās pa tālr. 28890339, Māra.

29.07.2014. Sauriešu ciematā 
atrasts bērnu skrejritenis. 
Īpašnieku aicinām vērsties 
Sauriešu bibliotēkā. Tālrunis: 
67956042

7. septembrī plkst.13.00
LUTERĀŅU 

KAPUSVĒTKI
Ulbrokas Meža kapos

Piektdien, 8. augustā,  
ULBROKAS EZERA DIENA!

No plkst. 14.00 Ģimeņu sporta diena, uz disciplīnām tiek aicināti visi indi-
viduālie dalībnieki.

No plkst. 18.00 disciplīnās īpaši tiek aicinātas piedalīties ģimenes.
Plkst. 21.00 – Madlienas pūtēju orķestra koncerts.

Pēc koncerta – ulbrokas ezera gaismu spēles! 
sīkāka informācija – pasākuma afišās un stopiņu novada mājaslapā.

• • •
Sestdien, 9. augustā, plkst. 11.00 Līgo parka estrādē 

Ditas Balčus teātris ar izrādi bērniem 
„BURATĪNO PIEDZĪVOJUMI”

Ieeja bērniem: 1,- eiro, pieaugušajiem: 1,50 eiro
Pensionāriem un represētajiem: 1,- eiro, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā eso-

šiem bērniem, bērniem invalīdiem – ieeja brīva!
Pēc izrādes – ap plkst. 12.00 koncertšovs

„ĶERTAIS PROFESORS”
Ieeja bērniem: 1,- eiro, pieaugušajiem: 1,50 eiro

Pensionāriem un represētajiem: 1,- eiro
Teātra izrādes apmeklētājiem derīgas uz izrādi iegādātās biļetes!
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, 

aizbildniecībā un aizgādībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem - ieeja brīva!  

• • •
Sestdien, 9. augustā, plkst.19.00 Līgo parka estrādē

viesojas Stopiņu novadā iemīļotais 
Baltinavas teātris „Palādas”

ar komēdijas „Ontans i Anne” 4. daļu
„Ontana traģēdija”

Ieeja uz izrādi: 2,50 eiro, pensionāriem un represētajiem: 1,50 eiro
bērniem līdz 7 gadu vecumam: ieeja brīva.

bērniem un jauniešiem no 8 līdz 18 gadiem: ieeja 1,- eiro
• • •

Sestdien, 23. augustā,
plkst. 11.00 muzikāla izrāde bērniem

„BŪŠU ZVAIGZNE”
Mazos skatītājus mīļi gaidīs Lāčuks, Minka un Vāverēns –

 aktieri – Aīda Ozoliņa, Laila Kirmuška un Jānis Kirmuška. 
Ieeja bērniem: 1,- eiro, pieaugušajiem: 1,50 eiro, 

pensionāriem un represētajiem: 1,- eiro
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, 

aizbildniecībā un aizgādībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem – ieeja brīva! 

• • •
Sestdien, 23. augustā, plkst. 19.00

LĪGO PARKA VASARAS SEZONAS NOSLĒGUMS!
Humoršovs „Sievietes, sievietes…”

Jaunajā humoršovā apvienojušās latviešu aktrises –Velta skurstene, regīna 
Devīte, Indra burkovska, Ilze Pukinska, Inese ramute, Ieva Aleksandrova-Eklone, 

kā arī tV šovu zvaigzne un dejotāja sarmīte Prule, dziedātāja Laila Ilze Purmaliete. 
Ap 22.00 – Līgo parka 

vasaras sezonas noslēguma ZAĻUMBALLE
Ieeja uz pasākumu: 2,50 eiro, pensionāriem un represētajiem: 1,50 eiro

bērniem līdz 7 gadu vecumam: ieeja brīva. bērniem un jauniešiem 
no 8 līdz 18 gadiem: ieeja 1,- eiro. Ieeja tikai uz balli (visiem): 3,- eiro

VISUS INTERESENTUS AICINĀM IESAISTĪTIES PROJEKTĀ 
„PAŠU ROKĀM DARINĀTS, SKAISTS UN GREZNS”

Nodarbības notiks Upesleju dienas centrā no 1. augusta līdz 26. septem
brim piektdienās plkst. 17.00.

Nodarbībās tiks apgūtas dažādas tehnikas auduma dekorēšanā un pie
lietošanā.

Nodarbības vadīs A. Dobrjanska, pieteikšanās Upesleju dienas centrā vai 
pa tālr. 29781142.

Projekts tiek realizēts Stopiņu novada finansēto projektu konkursa ie
tvaros.

16. augustā plkst.12.00
 Bērnības svētki

Pieteikšanās līdz 10. augustam 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā.


