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Stopiņu novadu Latvijas jau
natnes vasaras olimpiādē, kas 
notika no 3. līdz 5. jūlijam, 
pārstāvēja komandu sportisti 
florbolā un handbolā un indi
viduālie sportisti peldēšanā, 
triatlonā un vieglatlētikā. 

Liels prieks par mūsu sportistu 
sasniegumiem, jo praktiski visi 
mūsu novada sportisti ar rezul-
tātiem iekļuva „olimpiskajā seši-
niekā”.

Florbolā „Ulbroka/FS Masters” 
komanda izcīnīja 3. vietu.

Triatlonā Edgars Dāvis Aseris 
izcīnīja augsto 4. vietu un 6. vietu 
vieglatlētikā 3000 m skrējienā.

Handbola komanda izcīnīja 
augsto 5. vietu.

Rezultāti peldēšanā: Elīna Bei-
nare-Tjutjunova – 5. vieta 50m 
brīvajā stilā, 5. vieta 100m bra-
sā, 7. vieta 200 m brasā. Kristaps 
Mežatučs – 10. vieta 200 m brīva-
jā stilā, 18. vieta 50 m brīvajā sti-

lā. Igors Puters – 13. vieta 100 m 
tauriņstilā, 19. vieta 50 m brīvajā 
stilā. Kirils Kopiks – 9. vieta 200 
m brasā, 14. vieta 100m brasā.

Vieglatlētikā Anna Luīze Čak-
še – 34. vieta 100 m skrējienā,  
35. vieta 200 m skrējienā.

Olimpiādes atklāšanas gājiena 
fotogalerija: http://www.stopini.
lv/public/37815.html?t=foto. 

Pateicamies visiem sportis-
tiem par cīņas sparu ilgajos tre-
niņos un izturību sacensībās, 
sasniedzot augstus rezultātus! 
Pateicamies arī visiem sportistu 
treneriem par ilgo un neatlaidīgo 
darbu ar mūsu sportistu jauno 
paaudzi! Izsakām pateicību mūsu 
novada sporta organizatoram 
Aināram Vaičulenam un Ulbro-
kas Sporta kompleksa direktorei 
Aelitai Veipai par ieguldīto orga-
nizatorisko darbu mūsu novada 
sportistu sagatavošanā!

Stopiņu novada 
pašvaldība

Stopiņu novada sportistu rezultāti 
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē

Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir lie
lākie, nozīmīgākie un senākie 
skolu jaunatnes tautas māk
slas kolektīvu svētki Latvijā, 
vienlaikus kalpojot par po
tenciālo dalībnieku sastāva 
veidotāju Vispārējiem latvie
šu dziesmu un deju svētkiem. 
Šie ir svētki, kuros ne tikai 
mācāmies un kopjam mūsu 
tradīcijas, bet piedalīšanās ta
jos ir arī kā balva par neatlai
dīgu darbu 5 gadu garumā, jo 
papildus tā ir iespēja sastapt 
savus elkus. 

Šogad koncertiem svētku laikā 
tika piesaistīti populāri un jaunie-
šu vidū iecienīti mūziķi un māk-
slinieki – Renārs Kaupers, grupas 
„Instrumenti” un „The Sound Po-
ets”, Daumants Kalniņš u.c.

XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki norisinā-
jās no 2015. gada 6. līdz 12. jūli-
jam, kad Rīgā no Latvijas malu 
malām bija sabraukuši aptuveni 
37 400 bērnu un jauniešu, kā arī 

kolektīvi no latviešu diasporām, 
kas bija izteikuši vēlmi šogad 
piedalīties svētkos. Nedēļas laikā 
norisinājās plaša programma ar 
vairāk nekā piecdesmit dažādiem 
pasākumiem. Programmā bija arī 
vairāki jauninājumi – pirmoreiz 
notika mūsdienu deju lielkon-
certs un kokļu mūzikas koncerts, 
kurā piedalījās arī mūsu novada 
koklētāju ansamblis „Tīne”.

Mūsu novadu svētkos pārstāvē-
ja PII „Pienenīte” deju kolektīvs 
„Pūka”, vadītāja Aiga Medne, Ul-
brokas vidusskolas deju kolektīvs 
„Pastalnieki”, vadītāja Antra Vil-
mane, Ulbrokas vidusskolas zēnu 

koris un 5.–9. klašu koris, diriģen-
te Vija Gavecka, un Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas kokļu an-
samblis „Tīne”, vadītāja Vita Pin-
ne. Īpašā projektā – „Mēs rakstām 
sevi Dziesmusvētkos” – piedalījās 
Gaismas internātpamatskolas 
audzēkņi. Paldies visiem svētku 
dalībniekiem, pedagogiem un ve-
cākiem par skaistajiem svētkiem, 
entuziasmu, sirdsdegsmi un ener-
ģiju, kas izstaroja katrā koncertā 
un pasākumā. 

Īpašas izjūtas šogad valdīja ne-
oficiāli oficiālajā svētku gājienā. 
Gājiena dalībnieki, to vidū arī visi 
Stopiņu novada kolektīvi, pašval-

dības vadība un izglītības iestāžu 
direktori apliecināja, ka Dziesmu 
un deju svētku tradīcija ir stipra, 
tā vieno un spēcina mūsu tautu. 
Uz brīvprātīgo gājienu pulcējās 
pat vairāk dalībnieku, nekā sā-
kotnēji paredzēts. Gājiena atmo-
sfēra bija sirsnīga, pacilājoša un 
emocionāli silta. Dalībnieki bija 
īpaši  gatavojušies, rotājušies ar 
ziediem. Mūsu novada pazīšanās 
zīme bija zeltainie bruņurupucī-
ši – mūsu novada simboli. Svēt-
ku gājiena foto skatāmi: http://
www.stopini.lv/public/37836.
html?t=foto 

Neskatoties uz visām presē 

izskanējušajām negācijām, pār-
pratumiem un lielo slodzi, svēt-
ki aizvadīti godam. Katrs svētku 
dalībnieks ar lepnumu un prieku 
atcerēsies šos jaukos svētkus, kas 
dažiem bija pirmie, bet dažiem –  
jau pēdējie Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki. 

Stopiņu novada domes vārdā 
liels paldies visiem pedagogiem, 
izglītības iestāžu vadītājiem, bēr-
niem un viņu vecākiem par dalī-
bu vienos no skaistākajiem Latvi-
jas svētkiem! Lai jauka vasara un 
možs, apņēmības pilns jaunais 
mācību gads! 

Stopiņu novada pašvaldība

Kad „Burtu burvība” izskanējusi…
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Šogad turpinām vienu no 
mūsu novada skaistajām tra
dīcijām – atzinības piešķir
šanu „Stopiņu novada Goda 
Pilsonis” – un aicinām iedzī
votājus iesniegt atzinības pre
tendentu pieteikumus 2015. 
gadā.

Tā ir augstākā Stopiņu pašvaldī-
bas atzinība, ko piešķir par seviš-
ķiem nopelniem Stopiņu novada 

labā fiziskām personām, kas var 
izpausties valsts, pašvaldības, sa-
biedriskajā, kultūras, izglītības, 
zinātnes vai saimnieciskajā un 
citā darbā. Par nopelniem uzska-
tāms gan izcils darbs, gan ilgsto-
ša, priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība. Atzinību „Sto-
piņu novada Goda Pilsonis” var 
piešķirt ne tikai Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, bet arī Latvijas 
un ārvalstu personām. Atzinībai 

nevar izvirzīt Stopiņu novada 
domes amatpersonas – domes 
priekšsēdētāju, domes priekšsē-
dētāja vietnieci, esošā sasaukuma 
domes deputātus.

Aicinām Stopiņu novada ie-
dzīvotājus novērtēt tos cilvēkus, 
kas ir ieguldījuši savu darbu un 
dzīvi mūsu novada izaugsmē un 
pieteikt kandidātus atzinībai 
līdz 2015. gada 5. oktobrim, aiz-
pildot pieteikuma anketu un ie-

sniedzot novada domē sekretārei. 
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 Pilso-
ņa” atzinības pasniegšana notiks 
Latvijas Republikas Valsts prokla-
mēšanas gadadienas svinīgajā pa-

sākumā Ulbrokas kultūras namā 
2015. gada novembrī.

Ar Nolikumu rakstveidā var 
iepazīties un pieteikuma anketas 
aizpildīt novada domē, Ulbrokas un 
Sauriešu bibliotēkā, Stopiņu novada 
dienas centros Ulbrokā, Sauriešos, 
Upeslejās, Cekulē un Līčos.

Elektroniski Nolikums un pie-
teikuma anketa pieejami: http://
www.stopini.lv/public/34611.html. 

Stopiņu novada pašvaldība

Aicinām pieteikt kandidātus atzinībai – „Stopiņu novada Goda Pilsonis” – 2015. gadā

Beidzoties jūnijam, ir arī no
slēdzies Stopiņu pašvaldības 
finansētais projekts „Mēs esam 
diži – mēs esam koki!”. Projek
ta ietvaros tika apsekoti no
vadā jau zināmie dižkoki un 
meklēti arī jauni titula preten
denti.

Paralēli koku apsekošanai tika or-
ganizēts gan izglītojošs, gan spor-
tisks pasākums, lai iepazītu kokus 
un dabu novadā un ne tikai.

17. jūnijā pie Ulbrokas dienas 
centra norisinājās izglītojošs un 
dažādām aktivitātēm bagāts pa-
sākums. Tā laikā tika pārmērīts 
viens no novada dižkokiem –  

Sarkanmuižas kļava. Koks 14 
gadu laikā ir krietni izaudzis un 
sasniedzis 3,89 m apkārtmēru. 
Dienas centra pagalmā ikvienam 
bija iespēja pārbaudīt savas zinā-
šanas koku mizu testā un dažādu 
ikdienas atkritumu sadalīšanās 
ātrumā. Mākslas mīļotājiem bija 
iespēja radoši izpausties maisiņu 
apgleznošanā. Tika sagatavota sa-
jūtu taka, kurā bija iespēja paluti-
nāt savas pēdas un pārbaudīt, vai 
tās ir gatavas pārvarēt jebkuras 
dabas piedāvātās veltes. Aktīvā-
ku nodarbju cienītāji varēja pār-
baudīt savas spējas ekoboulingā. 
Ulbrokas vidusskolas bioloģijas 
skolotāja Iveta Lāce klātesošos 

iepazīstināja ar interesantiem 
faktiem par Latvijas kokiem un 
dabu. Dalībnieki izteica priekšli-
kumus tūrisma maršruta iespēja-
miem apskates objektiem.

28. jūnijā, izmantojot iesnieg-
tās maršruta idejas, tika organi-
zēts velobrauciens, kura laikā tika 
apskatītas skaistākās novada vie-
tas un apsekoti vairāki dižkoki. 
Maršruta sākuma punktā Ulbro-
kā pulcējās vairāk nekā 50 aktī-
vās atpūtas cienītāju. Spīdot siltai 
vasaras saulītei, dalībnieki, kas 
tika sadalīti 4 komandās, devās 
26 km garajā pārbraucienā. Velo-
mīļi viesojās visos lielākajos no-
vada ciemos – Dzidriņās, Līčos, 

Upeslejās, Sauriešos un Vālodzēs. 
Komandām visa ceļa posmā bija 
jāsameklē 15 dabas veltes, kā arī 
jāmin, cik lieli ir izauguši mūsu 
dižkoki. Pusceļā apstājāmies 
Upesleju sporta laukumā, lai at-
pūtinātu kājas un stafetēs pelnītu 

Vēl jau nevar teikt, ka Annas 
jeb Saimnieču dienas tradīcija 
mūsu novadā ir tā pamatīgi ie
sakņojusies, tomēr nu jau otro 
gadu Saimnieču dienu svinam 
kopā. 

Manuprāt, tieši kopības sajūta 
rada svētku noskaņu gan mazā 
ģimenē, gan lielā novadā gluži kā 
svētdien, 26. jūlijā, Annas dienā, 
kad Saimnieču diena pulcēja ģi-
menes ar bērniem un vecmāmi-
ņām pie Lielās Annas, šoreiz –  
Ulbrokas kultūras namā. Kul-
tūras nama dārzā, vijoties starp 
skaistajiem ziediem un novada 
Bruņurupčiem, kā vienojošs mo-
tīvs ar klāt neesošajiem novad-
niekiem klātesošos ļaudis sildīja 
mūsu novada tautiskā josta. Tās 
enerģētika ir ar aci netverama, 
tomēr smalkās vibrācijās sajūta-
ma un sargājoša. Mēs jutāmies 
labi, un par šo labsajūtu bija rū-
pējušies vairāki cilvēki. Vēlos par 
viņiem pastāstīt.

Lielā Anna šogad ir tikusi pie 
jaunas, mīlīgas sejas, ko bez atlī-
dzības meistarīgi izveidoja Santa 
Podgaiska. Tagad Lielā Anna tik 
ātri nenovecos un jaukais smaids 
priecēs mūs ilgi. Paldies!

Ar saviem brīnišķīgajiem 
rokdarbiem mūs iepriecināja 
vienmēr atsaucīgās rokdarbnie-
ces – Baiba Kurzemniece, Baiba 
Ūķeniece, Zenta Dīce un Tatjana 

Vilciņa. Reizēm es brīnos, kā šīs 
kundzes nezaudē savu gaišumu 
sejā pēc tam, kad dvēseli ir ie-
strādājušas savos darbos, cik ne-
izsmeļamas viņas ir! Paldies, ka 
vienmēr mūs iepriecināt!

Ir cilvēki, kuru tuvumā atras-
ties, viņu darbos vērties un vārdos 
ieklausīties ir kā svētību saņemt. 
Annas dienā savas labās un stiprās 
domas visiem pasākuma apmek-
lētājiem dāvāja Anna Logacka. Vi-
ņas vārītais „Morcuks” simbolizē-
ja Annas dienas maltīti, bet teiktā 
uzruna mudināja pārdomāt vitāli 
būtiskas darbības tautas tradīciju 
un dzīvesziņas saglabāšanā. Patie-
sā cieņā – paldies!

Paldies mūsu kultūras nama 
labajiem gariņiem Rajai un Kat-
jai par jauko uzņemšanu savā labi 
koptajā pasaulē. Man šķiet – ja 
kādam pēkšņi kaut kas ir pazudis 
vai aizmirsies, tad gandrīz vien-
mēr spēs palīdzēt Raja. Paldies!

Paldies Inesei Skrastiņai par 
jauko, sirsnīgo un kvalitatīvo 
pasākuma iemūžināšanu un at-
spoguļošanu! Tieši negaidītajos 
uzņēmumos vislabāk var sajust 
Saimnieču dienas gaisotni! Kā tas 
viņai izdodas?!

Tieši tādos negaidīti uzņem-
tos foto ļoti labi var redzēt, cik 
nopietni strādāja žūrija – Vita 
Paulāne, Tālis Balodis, Staņislava 
Rozenbaha un Liene Zemīte. Pal-
dies, ka veltījāt savu brīvo laiku, 

savas spējas, asprātību, sirsnī-
bu, labestību un profesionalitāti 
Saimnieču dienas pilnvērtīgākai 
norisei!

Ko tad žūrija vērtēja? Vienpad-
smit saimnieces prezentēja 13 
tortes un kūkas: Anna Andrejeva 
prezentēja „Annas torti”; Solvita 
Komkova – tortes „Vegāniete” un 
„Uzmini nu!”; Vija Sarkane – tor-
ti „Tīģeris – džungļu pavēlnieks”; 
Tatjana Vinogradova – sāļo torti 
„Provinciālis”; Taiga Krūmiņa – 
torti „Manam novadam”; Jeļena 
Prokofjeva – torti „Garšu melo-
dija” un kūku „ Barona Ulenbro-
ka iecienītākā ābolkūka”; Inga 
Dreslere – torti „Bitīt matos”; 
Ilma Lāčgalve – kūciņas „Saldais 
kumosiņš”; Ance Āboliņa-Auzu-
leja – torti „Meža vidū”; Anna 
Žuņa – torti „Biezpiena gardu-
miņš”; Tatjana Vilciņa prezentē-

ja sāļo kūku „Garnelīte”. Tikpat 
daudzveidīgas kā iepriekšmi-
nētie nosaukumi bija arī garšu 
simfonijas! Skaistas, aromātiskas 
un garšīgas bija visas tortes un 
kūciņas! Žūrija vērtēja parastajā 
10 ballu sistēmā. Kaut arī tādus 
gardumus izvērtēt bija grūti, to-
mēr, summējot ciparus, katra 
saimniece par savu izstrādājumu 
saņēma prāvu punktu skaitu. 

Pirmo vietu ar 398 punktiem 
ieguva torte „Tīģeris – džungļu 
pavēlnieks”, autore –Vija Sarka-
ne. Otro vietu ar 387 punktiem 
ieguva Ilmas Lāčgalves ceptās 
kūciņas „Saldais kumosiņš”. Tre-
šā vieta ar 362 punktiem tika 
nominācijai „Bitīt matos”, autore 
– Inga Dreslere. Tikai par diviem 
punktiem mazāk saņēma Ances 
Āboliņas-Auzulejas torte „Meža 
vidū”, un tikai par pieciem punk-

Skaisto kūku svētki Stopiņos

Projekta ietvaros pārmērīti Stopiņu novada dižkoki punktus. Maršruta noslēgumā 
piknikojām burvīgajā Līgo par-
kā, kur komandām bija pēdējā ie-
spēja nopelnīt punktus, parādot 
savas zināšanas par Stopiņu no-
vadu. Ar nelielu atrāvienu no pā-
rējiem 1. vietu ieguva komanda 
ar nosaukumu „Aptuveni Līči”, 2. 
vietā palika komanda „Vālodzes”, 
3. un 4. vietā ierindojās komanda 
„Akmeņi” un „Institūta iela”. Par 
izturību mazākie dalībnieki saņē-
ma piemiņas nozīmītes.

Pateicos visiem, kas piedalījās 
rīkotajās aktivitātēs. Jūs ar savu 
pozitīvo enerģiju un smaidiem 
tās padarījāt vēl labākas un ne-
aizmirstamākas!

Ceru uz turpmāku sadarbību. 
PALDIES!

Elīna Siliņa, projekta īstenotāja 

tiem mazāk Tatjanas Vilciņas sāļā 
„Garnelīte”. Lūk, cik blīvi rezul-
tāti! Kādas tortes! Pēdējā diem-
žēl palika „Barona Ulenbroka 
iecienītākā ābolkūka”. Kaut gan 
ne. Pēdējās palika tās kūkas, kas 
nepiedalījās...

Pasākuma dalībnieku simpāti-
jas dalīja Taigas Krūmiņas torte 
„Manam novadam” un Ilmas Lā-
čgalves „Saldais kumosiņš”, bet 
visu vērtējumi kopā noteica 2015. 
gada Goda saimnieci – Viju Sar-
kani! Apsveicam!

Paldies visām saimniecēm par 
atsaucību un dalību Annas dienas –  
Saimnieču dienas godos!

Par skaistajām kūkām katra 
saimniece no vismazākās klāt-
esošās Anniņas Balodes rociņām 
saņēma Sanitas no „Ātrās ziedu 
piegādes” vītos ļoti skaistos vai-
nadziņus (paldies, Sanita!), kā arī 
nelielas balviņas no projekta īste-
notājas. 

Paldies Skaidrītei Barkānei par 
veidotajiem margrietiņu puš-
ķiem! Paldies Aijai par novada 
jostas izvietošanu darzā, bet Re-
nātei par tās saritināšanu! Paldies 
jestrajiem „Maskačkas muzikan-
tiem”! Paldies visiem par līdzda-
lību un atsaucību! 

Ja īsti kūku garšu lasot ne-
sajutāt, tad apskatiet tās mā-
jaslapā http://www.stopini.lv/
public/29825.html, un noteikti 
apmeklēsim Annas dienu – Saim-
nieču dienu III nākamajā gadā!

Uz satikšanos!
Ingrīda Balode
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Atkritumu apsaimniekošanas 
tiesības iepirkuma rezultātā 
no š.g. 1. oktobra Stopiņu no
vadā ieguvusi SIA „Clean R”. 
Lai nodrošinātu pakalpojuma 
nepārtrauktību, iedzīvotāji un 
juridiskas personas aicinātas 
slēgt līgumus laikus – ne vēlāk 
kā līdz septembra vidum. 

Maksa par sadzīves atkritumu 
izvešanu no 1. oktobra būs 5,48 
eiro par m³ un par lielgabarīta 
atkritumu izvešanu – 4,10 eiro 
par m³ (t.sk. pievienotās vērtības 
nodoklis). Informācija par visiem 
Stopiņu novadā pieejamajiem pa-
kalpojumiem un to cenām atro-
dama www.cleanr.lv. 

SIA „Clean R” esošie klienti 
Stopiņu novadā jau tuvākajā laikā 
saņems jaunos līguma eksemplā-
rus. Savukārt iedzīvotāji un juri-
diskas personas, kuras līdz šim 
sadarbojušās ar citu atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu, 

aicinātas slēgt līgumu, izmanto-
jot kādu no piedāvātajiem risinā-
jumiem. 

Līguma slēgšanas 
iespējas 
7. augustā Līgo parkā Lielā vasa-
ras festivāla laikā SIA „Clean R” 
pārstāvji piedāvās slēgt līgumus, 
konsultēs par konteinera tilpumu, 
informēs par pašvaldības noteikto 
atkritumu izvešanas biežumu, kā 
arī atbildēs uz citiem ar pakalpo-
jumiem saistītajiem jautājumiem. 
Savukārt septembrī SIA „Clean R” 
pārstāvji būs sastopami pašvaldī-
bas telpās. Informāciju par datu-
miem un laikiem tiks publicēta 
www.stopini.lv. 

Līgumu iespējams slēgt, arī 
ierodoties SIA „Clean R” birojā: 
Rīgā, Vietalvas ielā 5, bet interneta 
lietotāji – iedzīvotāji un juridiskas 
personas – līgumu var izdrukāt no 
interneta vietnes www.cleanr.lv un 
parakstītu nosūtīt pa pastu. 

Konteineri un 
atkritumu izvešanas 
biežums
Atgādinām, ka klienti, slēdzot lī-
gumu, aicināti izvēlēties sadzīves 
atkritumu izvešanas biežumu, kā 
arī izvedamo sadzīves atkritumu 
apjomu, norādot nepieciešamo 
konteinera tilpumu. 

SIA „Clean R” saviem  klientiem –  
fiziskām personām – Stopiņu no-
vadā piedāvā 0,24 m³ un 0,66 m³ 
konteinerus un juridiskām per-
sonām – 0,24 m³, 0,66 m³ un 1,1 
m³ tilpuma konteinerus. 

Minimālais sadzīves atkritumu 
izvešanas biežums, kuru notei-

kusi pašvaldība un kuru atļauts 
ierakstīt pakalpojumu līgumā, ja 
vien klients nevēlas biežāku pa-
kalpojuma saņemšanu, privātmā-
ju teritorijās ir ne retāk kā 1 reizi 
2 nedēļās, daudzdzīvokļu mājās –  
ne retāk kā 2 reizes nedēļā, savu-
kārt juridiskām personām – ne 
retāk kā 1 reizi nedēļā. Savukārt 
šķiroto atkritumu izvešanai – pēc 
nepieciešamības, bet ne retāk kā 
1 reizi mēnesī.

Atgādinām, ka saskaņā ar paš-
valdības saistošo noteikumu 
Nr.08/12 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Stopiņu nova-

dā” 7. punktu atkritumu radī-
tājam ir jāiekļaujas pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmā, noslēdzot lī-
gumu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju un maksājot par atkritumu 
apsaimniekošanu. Naudas sods 
par sadzīves atkritumu radītāja 
vai īpašnieka nepiedalīšanos paš-
valdības organizētajā sadzīves 
atkritumu savākšanā saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksu fiziskajām personām 
ir no septiņdesmit līdz septiņsimt 
eiro, bet juridiskajām personām – 
no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš  
četrsimt eiro.

2015. gada 22. jūlija Stopiņu novada domes sēdē (protokols nr.54) 
apstiprinātā maksa sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem:

Pozīcijas/kritēriji Eur (bez PVN)
1. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3 4,53
2. Maksa par kapu atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu par 1m3 8,25
3. Maksa par lielgabarīta atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu  par 1m3 3,39
4. Maksa par otrreizējo resursu materiālu atkritumu  savākšanu, izvešanu un transportēšanu par 1m3 0,00
5. Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3 9,14

Atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā no 1. oktobra nodrošinās SIA „Clean R”

No  2015. gada 14. augusta 
līdz 2015. gada 15. septem
brim  būs atvērta projektu 
iesniegšanas kārta apakšpa
sākumā  „Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdar
bības uzsākšanai”. 

Pirmās kārtas pieejamais publis-

kais finansējums apakšpasākumā 
būs 6 950  466 EUR. Pasākuma 
ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa 
ieguldījumi un vispārējās izmak-
sas  lopkopības nozarē. Atbalsta 
pretendenti var būt gan fiziskas, 
gan juridiskas personas.

Plašāka informācija par pie-
ejamo publisko finansējumu, tā 

sadali un izmaksas kārtību pie-
ejama LAD mājaslapā  http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/
projekti-un-investicijas/atbalsta-
pasakumi/6-1-atbalsts-jauna-
jiem-lauksaimniekiem-uznemej-
darbibas-uzsaksanai-223

Informāciju sagatavoja
 Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

• Upeslejās veikalam „LaTS” tika iz-
sists logs, pārkāpuma izdarītājs aiztu-
rēts un nodots Valsts policijas Salas-
pils policijas iecirkņa darbiniekiem.
• Jūlijā pašvaldības policija ir uz-
sākusi teritoriju apsekošanu ar 
nolūku pārbaudīt, kā tiek uztu-
rēti zemes īpašumi, tajā skaitā 
tika pārbaudīta zāles pļaušana. Ir 
saņemti vairāki iedzīvotāju zvani 
un iesniegumi par nesakoptām 
piemāju teritorijām, par ko ir uz-
sāktas administratīvās lietvedības. 
• Pie Ulbrokas Meža kapiem at-
rasta automašīna ar izsistu logu 
un pārdurtu riepu.
• Meža masīvā Līči–Upeslejas 
pašvaldības policijas darbinieki 
konstatēja automašīnu ar piekabi, 
kuras vadītājs izgāza atkritumus 
mežā. Par doto faktu uzsākta ad-
ministratīvā lietvedība.
• Kopumā jūlijā pašvaldības po-
licijas darbinieki izbrauca uz 181 
iedzīvotāju izsaukumu (t.sk. ģi-

menes skandāli – 10, naktsmiera 
traucēšana – 9, klaiņojoši māj-
dzīvnieki – 14, ugunsgrēks – 3).
• Sastādīti 22 administratīvo pār-
kāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 8 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokoli–pa-
ziņojumi.
• Izskatīti 6 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarī-
šanu aizturēta un nodota Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi-
niekiem viena persona.
• Uz diennakts patversmi Rīgā no-
gādātas 3 personas alkohola reibu-
mā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēts un Ceļu policijai no-
dots 1 autovadītājs, kas savu spēk-
ratu vadīja alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
stopiņu novada dome pārdod atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-
valdībai piederošu nekustamo īpašumu „smaidas”, Dreiliņos, stopiņu novadā, 
kadastra Nr. 8096 002 0133, sastāvoša no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo 
platību 14,44 ha.

Objekta nosacītā sākumcena 938 600,00 Eur.
Objekta  izsole notiks 2015. gada 21. augustā plkst. 11.00  stopiņu novada 

domes telpās Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu  novadā.
Dalībnieku pieteikšanās pie stopiņu novada domes sekretāres Institūta ielā 

1a, ulbrokā, stopiņu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2015. gada 20. au-
gusta plkst. 17.00.

Dalības maksa 50,00 Eur un nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākum-
cenas, t.i., 93 860,00 (deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 
centu) jāpārskaita stopiņu novada pašvaldības kontā, reģ. Nr.LV90000067986, 
banka: a/s „sEb banka”, konts: LV79uNLA00333001309086, vai jāsamaksā stopi-
ņu novada pašvaldības kasē līdz izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties stopiņu novada domes Juridiskajā 
daļā Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, vai stopiņu novada domes mā-
jas lapā (www.stopini.lv), objekta apskate notiek, iepriekš sazinoties ar Lindu 
Čakši pa kontakttālruni 67911328.

Izsoles noteikumi pieejami: http://www.stopini.lv/public/30692.html 

Seminārs notiks Rīgā, biroju cen-
trā „Ostas skati” (Matrožu iela 15, 
Ķīpsala) plkst. 11.00–14.30.  

Semināra ietvaros būs iespēja 
uzzināt vairāk par Igaunijas–Lat-

vijas un Centrālās Baltijas jūras 
reģiona pārrobežu sadarbības 
programmām, par plānotajiem 
projektu konkursiem un atbalsta 
veidiem uzņēmējiem un uzņē-

mējdarbības sekmēšanai. Sadar-
bības pieredzē ar Igauniju dalī-
sies uzņēmējdarbības projekta 
„EstLat Pharma” ieviesēja a/s 
„Grindeks” un tūrisma projekta 
„Riverways” pārstāvji.

Reģistrēties semināram iespē-
jams līdz 11. augustam, aizpildot 
elektronisko reģistrēšanās formu 
http://ej.uz/seminars_Ostas_skati

Informāciju sagatavoja
 Ilze Kļaviņa, 

projektu vadītāja

Rīgā notiks seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības 
attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.–2020. gadam””
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uz
ņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Igaunijas–Latvijas pārrobe
žu sadarbības programmu un Centrālās Baltijas jūras reģiona 
programmas nacionālo kontaktpunktu š.g. 14. augustā organizē 
semināru „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai 
jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.–2020. gadam: pār
robežu sadarbības programmas”. 

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Stopiņu novada Ulbrokas, Sau
riešu, Līču un Upesleju dienas 
centri saņēmuši jaunas šujma
šīnas un overloku iekārtas.

Projekts „Radošā šūšanas darbnī-
ca Stopiņu novadā” atbalstīts pro-
jektu konkursā Lauku attīstības 
programmas 2007. –2013. gadam 
pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros. Tā īstenoša-
nai no Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai piesaistīts 
finansējums 1600,66 EUR. Tā kā 
kopējās izmaksas ir 2152 EUR, 
Stopiņu novada dome atbalstī-
jusi šujmašīnu un overloku ie-

kārtu iegādi ar līdzfinansējumu  
551,34 EUR.

Ar projektā „Radošā šūšanas 
darbnīca” iegādātajām overloka 
iekārtām un šujmašīnām nova-
da dienas centri piedāvā šūšanas 
prasmju apmācību, kā arī papla-

šina esošo pakalpojumu klāstu. 
 Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

Radošās šūšanas darbnīcas dienas centros 
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Pielikums Nr.1 
Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu 
saraksts un pacientu līdzmaksājums
Kods Pakalpojums Cena 

eiro Piezīmes 

Ārsta apmeklējums:

1. Ģimenes ārsta apmeklējums 1,42 Neveic no pacienta iemaksas atbrī-
votas personas. sk. pielikumu Nr.1

2. ginekologa apmeklējums – 
grūtniecēm

bez-
maksas

Valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes:
3. bērniem līdz 18 gadiem bezm.
4. I grupas persona ar invaliditāti bezm.

5.
Pacientiem, kam nepieciešama 
paliatīvā aprūpe (ar noteiktu slimību 
diagnozēm)

bezm.

6. Pacientiem, kas saņem veselības 
aprūpi mājās bezm.

7. Pacientiem, kam nepieciešama ilgstoša 
plaušu mākslīga ventilācija

8. Pacienti, kas vecāki par 80 gadiem 2,85 Neveic no pacienta iemaksas atbrī-
votas personas. sk. pielikumu Nr.1

9. Pacientiem ar gripas saslimšanu gripas 
epidēmijas laikā 2,85 Neveic no pacienta iemaksas atbrīvo-

tas personas. sk. pielikumu Nr.1

10.
Ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte 
pie pacienta pēc Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta izsaukuma

2,85
Neveic no pacienta iemaksas at-
brīvotas personas. sk. pielikumu 
Nr.1

 
Diagnostiskie izmeklējumi

11. EKg ar 12 novadījumiem pieraksts 1,42

Pacientiem ar noteiktām diagnozēm: 
hipertensiju, sirds išēmisko slimību, 
kardiomiopātiju, sirds ritma traucēju-
miem, sirds mazspēju u. c.
Neveic no pacienta iemaksas atbrī-
votas personas. sk. pielikumu Nr.1

12. Cukura noteikšana asinīs ar teststrēmeli bezm. Pacientiem ar noteiktām diagnozēm

13. Kopējā holesterīna noteikšana asinīs 
ar teststrēmeli bezm. Pacientiem ar noteiktām diagno-

zēm

14. triglicerīdu noteikšana asinīs ar 
teststrēmeli bezm. Pacientiem ar noteiktām diagno-

zēm
15. urīna analīzes veikšana ar aparātu urILuX bezm. Pacientiem ar noteiktām diagnozēm

16. A grupas hemolītiskais streptokoks 
ātrais tests bezm.

17. spirometrija bezm. Pacientiem ar noteiktām diagnozēm

18. slēpto asins noteikšana fēcēs

Manipulācijas 

19. Asins noņemšana slēgtas sistēmas 1 
stobriņā bezm. tikai bērniem un grūtniecēm

20. Asins noņemšana slēgtās sistēmās 2 
un vairāk stobriņos bezm. tikai bērniem un grūtniecēm

21. Intramuskulāra injekcija bez 
medikamenta

Ja sniedz: neatliekamo medicīnis-
ko palīdzību; medicīnisko palīdzī-
bu bērniem, grūtniecēm; pacien-
tiem ar cukura diabētu, tuberku-
lozi, onkoloģiskām, psihiskām vai 
hemofilijas slimībām; personām, 
kas saņem mājas aprūpi

22. Intravenoza injekcija bez 
medikamenta bezm.

23. Intravenozs infūzs 30 min. un ilgāk bez 
medikamenta

24. Medikamentu inhalācijas bezm. tikai bērniem

25. brūces primāra apdare bezm.

26. Primāri dzīstošas brūces pārsiešana bezm.

27. Primāri nedzīstošas brūces pārsiešana bezm.

28. Diegu un skavu noņemšana bezm.

29. Dezo fiksējoša pārsēja uzlikšana bezm.

30. Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana bezm.

31. Ģipša pārsēja noņemšana bezm.

32. sēra korķa izņemšana, auss skalošana bezm.
33. urīnpūšļa kateterizācija  bezm.

34. urīnpūšļa skalošana bezm.
Profilaktiskās apskates un vakcinācija 

35.
bērnu profilaktiskās apskates un 
imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas 
kalendāram

bezm.

36. Pieaugušo profilaktiskās apskates bezm.
Izņemot gadījumu, ja ģimenes 
ārsts pacientu ir izmeklējis slimī-
bas laikā, - reizi gadā.

37. grūtnieces un nedēļnieces aprūpe bezm.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par dzemdībpalīdzības nodroši-
nāšanu

38. Pieaugušo vakcinācija – pret difteriju 
un stinguma krampjiem bezm.

39. Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem līdz 2 gadu vecumam ar 
50% atlaidi

40. Vakcinācija pret gripu

bērniem līdz 2 gadu vecumam, 
grūtniecēm, pieaugušajiem virs 65 
gadiem, pacientiem, kuri slimo ar 
hroniskām plaušu, sirds, vielmaiņas 
un nieru slimībām ar 50% atlaidi

2015. gada 29. aprīļa (protokols Nr.48, p.4.1.)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 08.07.2015. lēmumu (prot. Nr.53, p.3.3.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/15
Grozījumi Stopiņu novada domes 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/14 

„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17. panta ceturto daļu

Izdarīt Stopiņu novada Domes 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie 
pakalpojumi” grozījumus pielikumā Nr.1, sadalot to divos pielikumos un izsakot tos šādā redakcijā:

Pielikums Nr.2. Maksas pakalpojumi
Kods Pakalpojums Cena 

eiro Piezīmes

Ārsta apmeklējums
1. Maksas vizīte pie ģimenes ārsta 10,00 ārzemniekiem bez pastāvīgas uzturēšanas atļaujas

2. ginekologa konsultācija 10,00 Izņemot grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā 
līdz 42 dienām

3. ginekologa atkārtota konsultācija bez apskates, izmeklējumu 
rezultātu interpretācija 5,00

Ģimenes ārsta mājas vizīte

4. Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem no 18 līdz 79 gadiem 
dzīvojošiem ģimenes ārsta apkalpošanas zonā 10,00

5. Ģimenes ārsta mājas vizīte pieaugušajiem pacientiem dzīvojošiem 
ārpus ģimenes ārsta apkalpošanas zonas 25,00

6. Ģimenes ārsta mājas vizīte bērniem dzīvojošiem ārpus ģimenes 
ārsta apkalpošanas zonas 5,00

Diagnostiskie izmeklējumi Ja izmeklējumi veikti pēc pacienta iniciatīvas bez 
ģimenes ārsta nozīmējuma

7. EKg ar 12 novadījumiem pieraksts 1,50 Izņemot I10-I50
8. EKg ar 12 novadījumiem apraksts 2,20 Izņemot I10-I50
9. Cukura noteikšana asinīs ar teststrēmeli 1,00
11. glikolizēta hemoglobīna noteikšana asinīs 5,00
11. Kopējā holesterīna noteikšana asinīs ar teststrēmeli 2,00
12. triglicerīdu noteikšana asinīs ar teststrēmeli 3,50
13. urīna analīzes veikšana ar aparātu urILuX 2,00
14. A grupas hemolītiskais streptokoks ātrais tests 4,00
15. spirometrija 

Manipulācijas *Ja procedūras veiktas bez ģimenes ārsta nosūtījuma, 
pēc pacienta iniciatīvas

16. Asins noņemšana slēgtas sistēmas 1 stobriņā 0,80 bērniem un grūtniecēm – bezmaksas

17. Asins noņemšana slēgtās sistēmās 2 un vairāk stobriņos 1,10 bērniem un grūtniecēm – bezmaksas
18. Intramuskulāra injekcija bez medikamenta 1,00 bezmaksas, ja sniedz: neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

medicīnisko palīdzību bērniem, grūtniecēm; pacientiem ar 
cukura diabētu, tuberkulozi, onkoloģiskām, psihiskām vai 
hemofilijas slimībām; personām, kas saņem mājas aprūpi

19. Intravenoza injekcija bez medikamenta 1,50

20. Intravenozs infūzs 30 min un ilgāk bez medikamenta 3,50
21. brūces primāra apdare* 4,30
22. Primāri dzīstošas brūces pārsiešana* 2,85
23. Primāri nedzīstošas brūces pārsiešana* 3,60
24. Diegu un skavu noņemšana* 2,50
25. Dezo fiksējoša pārsēja uzlikšana* 3,00
26. Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana* 2,00
27. Ģipša pārsēja noņemšana* 1,00
28. sēra korķa izņemšana, vienas auss skalošana* 4,50
29. urīnpūšļa kateterizācija * 3,50
30. urīnpūšļa skalošana* 3,00
31. Ērces noņemšana* 2,00
32. bankas 1,50
33. Inhalācijas ar nebulaizeru bez medikamenta 1,50
Ginekoloģiskās manipulācijas
34. Dzemdes spirāles ievadīšana 10,00
35. Dzemdes spirāles izņemšana 5,00
36. Onkocitoloģiskā analīze 3,60
37. ginekoloģiskā procedūra 5,00
Vakcinācija 

38. Vakcinācija pret ērču encefalītu 35,00 bērniem līdz 2 gadu vecumam ir iespēja saņemt recepti 
vakcīnai ar 50% atlaidi

39. Vakcinācija pret gripu 7,50
Cilvēkiem no 65 gadu vecuma, cilvēkiem ar hroniskām slimī-
bām, bērniem no 6 līdz 23 mēnešiem, grūtniecēm ir iespēja 
saņemt recepti vakcīnai ar 50% atlaidi

40. Vakcinācija pret pneimokoka infekciju (Pneimo 23) 30,00
Fizikālās medicīnas procedūras un fizioterapeita pakalpojumi
41. Elektroforēze 2,10
42. Dobumu elektroforēze 1,70
43. Amplipulss terapija 2,00
44. ultraskaņa vai fonoforēze  3,00
45. ultravioletais apstarojums 0,70
46. ultraīsviļņu terapija uVČ 1,50
47. Magnetoterapija 3,00
48. Lāzers 3 punkti 2,00

49. fizioterapeita konsultācija (izmeklēšana, muskuļu testēšana, 
locītavu kustību apjoma izvērtēšana) 15,00

50. ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 60 min. 12,00
51. ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 45 min. 10,00
52. ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 30 min. 8,00
53. ārstnieciskā vingrošana bērniem līdz 12 gadu vecumam 40 min. 8,00
54. Kustību terapija zīdaiņiem 40 min. 7,00
55. ārstnieciskā vingrošana bronhu drenāžas uzlabošanai 30 min. 7,00
56. skoliozes terapija pēc Šrotas metodes 12,00
57. Hendlinga nodarbība zīdaiņiem 12,00
58. Masāža mugurai 30 min. 18,00
59. Masāža apkakles zonai 25 min. 14,00
60. Masāža jostas krustu daļai 25 min. 14,00
61. Masāža abām rokām 25 min. 15,00
62. Masāža abām kājām 30 min. 20,00
63. teipošana 1 lauks 7,00
Administratīvos nolūkos veiktas profilaktiskās apskates, izziņas, pakalpojumi
64. Ģimenes ārsta profilaktiskā apskate, noformējot sanitāro grāmatiņu 8,00
65. Autovadītāju medicīniskā apskate A un b kategorijām 20,00
66. sanitārā grāmatiņa 1,00

Piezīmes:
1. saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtī-
bas nodokļa likuma” 52. panta pirmās 
daļas 3. punktu pievienotās vērtības 
nodoklis par pakalpojumiem nav jā-
maksā.
2. Atvieglojumi ir noteikti šādām per-
sonām:
2.1. Nestrādājošiem pensionāriem ir 
stopiņu novada domes piešķirtais at-
vieglojums 50% apmērā no pacienta 
iemaksas pie ģimenes ārsta;
2.2. Nestrādājošiem pensionāriem un 
2. grupas personām ar invaliditāti ir 
stopiņu novada domes piešķirtais at-
vieglojums 50% apmērā no pakalpo-
juma summas par mājas vizīti.

J.Pumpurs, 
stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs  

turpinājums 5. lpp.
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sākums 4. lpp. 

Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Stopiņu novada Domes 
2014. gada 24. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.11/14 „Stopiņu nova
da pašvaldības aģentūras „Stopiņu 
ambulance” sniegtie pakalpojumi”

1. Projekta nepieciešamības pama
tojums.
1.1. Nepieciešams papildināt pašval-
dības aģentūras „stopiņu ambulance”, 
turpmāk tekstā – Aģentūra, sniegto 
publisko pakalpojumu cenrādi. Paš-
laik ir spēkā stopiņu novada Domes 
2014. gada 24. septembra saistošie 
noteikumi Nr.11/14 „stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „stopiņu am-
bulance” sniegtie pakalpojumi”.
1.2. Attīstot jaunus medicīniskus pa-
kalpojumus, izmantojot jaunu mag-

netoterapijas aparātu Easy Qs C3411, 
kā arī pieņemot darbā jaunu spe-
ciālistu – fizioterapeitu, ir nepiecie-
šams papildināt līdzšinējos saistošos 
noteikumus ar jauniem medicīnisko 
pakalpojumu veidiem, kā arī precizēt 
maksas pakalpojumu klāstu un to iz-
cenojumus.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. pan-
ta trešā daļa, 15. panta pirmās daļas 6. 
punkts, Publisko aģentūru likuma 2. 
panta otrā daļa un 17. panta ceturtā 
daļa.
2.2. grozījumi saistošajos noteikumos 
papildinās Aģentūras sniegto maksas 
medicīnisko pakalpojumu veidus ar 
jauniem pakalpojumiem – fiziotera-
peita pakalpojumi, kas ietver sevī fi-
zioterapeita konsultāciju, ārstniecisko 
vingrošanu bērniem un pieaugušajiem, 
masāžu, teipošanu u.c.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.
4.1. uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīva
jām procedūrām.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var 
vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir stopiņu novada dome un sto-
piņu ambulance. saistošo noteikumu 
grozījumi papildina un precizē līdzši-
nējo medicīnisko apjomu un saņem-
šanas kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav.

J.Pumpurs ,stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs  

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par stopiņu novada budžetu 2015. gadam” pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2015. gadam”.

  Ieņēmumu nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 
2015. gadam 

grozījumi 
stopiņu 
novada domes 
budžetā

grozījumi 
gaismas inter-
nātpamatsko-
las budžetā

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 
2015. gadam ar 
precizējumu

18.6.2.0. Valsts finansējums XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 0 6245   6245

18.6.2.0. Valsts finansējums aktivitātei „Vides izglītības 
nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” 0 3736   3736

21.4.0.0.
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu 
ieņēmumi par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

34 860 300 1000 36 160

      10 281 1000  

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par stopiņu novada budžetu 2015. gadam” pielikums Nr.2 „Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2015. gadam”.

Kods Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam ar 
grozījumiem

grozījumi 
Nr.3 „+”, „-”

Konsolidācija 
„+”, „-”

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam ar 
grozījumiem

08.230 Kultūras centri, nami un klubi   6245 2000  
2200 Pakalpojumi 90 790   2000 92 790

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 8250 6245   14 495

09.240 Gaismas internātpamatskola   1000    
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 84 1916   2000
2500 Izdevumi nodokļiem 400 -289   111
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 2500   2500
5200 Pamatlīdzekļi 75 929 -3127   72 802
09.510 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola   4036    
2200 Pakalpojumi 16 840 4036   20 876
10.900 Sauriešu dienas centrs     1600  
2200 Pakalpojumi 5061   -1600 3461
10.900 Sociālais dienests     400  
2200 Pakalpojumi 4650   -400 4250
  KOPĀ grozījumi   11 281 0  

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 2015. gada 8. jūlijā, protokols Nr.53

Pieņemts lēmums izveidot valsts un 
pašvaldības vienoto klientu apkalpo-
šanas centru stopiņu novadā, stopiņu 
novada domes ēkā Institūta ielā 1a, ul-
brokā, stopiņu novadā.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
„gaismas internātpamatskolas teri-
torijas labiekārtojums”, identifikācijas 
Nr. sND2015/18(8.2), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt sIA „V service”, reģ. Nr. 
40003920717, juridiskā adrese: riekstu 
iela 10-18, rīga, LV-1055, ar kopējo līgu-
ma summu Eur bez PVN 41 413,26, PVN 
21% Eur 8696,78, Eur ar PVN 50 110,04.

Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kumā „ulbrokas vidusskolas mācību 

telpu remontdarbi”, identifikācijas 
Nr. sND2015/20(8.2), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt sIA „P.Dussmann”, 
reģ. Nr.40003375103, juridiskā adre-
se: K.barona iela 32, rīga, LV-1011, ar 
kopējo līguma summu Eur bez PVN 
18 901,63, PVN 21% Eur 3969,34, Eur ar 
PVN 22 870,97.

Līguma slēgšanas tiesības iepirku-
mā „trīs Institūta ielas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iekšpagalmu terito-
riju labiekārtošana”, identifikācijas Nr. 
sND2015/21(8.2), iepirkums sadalīts 3 
daļās. Par 2. daļu „teritorijas labiekār-
tošana Institūta ielā starp mājām 17 
un 19, ulbrokā” līguma slēgšanas tie-

sības piešķirt un par uzvarētāju atzīt 
sIA V sErVICE, reģ. Nr. 40003920717, 
juridiskā adrese: riekstu iela 1-18, rīga, 
LV-1055, ar kopējo līguma summu 
Eur bez PVN (ieskaitot finanšu rezervi)  
62 090,08, PVN 21% Eur 13 038,92, Eur 
ar PVN 75 129,00. Par 3. daļu „brauktuv-
ju, ietvju un autostāvvietas rekonstruk-
cija pie mājas Institūta ielā 32, ulbrokā”, 
līguma slēgšanas tiesības piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt sIA V sErVICE, reģ. 
Nr. 40003920717, juridiskā adrese: riek-
stu iela 1-18, rīga, LV-1055, ar kopējo 
līguma summu Eur bez PVN (ieskaitot 
finanšu rezervi) 47 269,60, PVN 21% Eur 
9926,62, Eur ar PVN 57 196,22.

• Nr.13, 2015. gada 14. jūlijā. Izskatīti 118 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 10 270,90 EUR (desmit 
tūkstoši divi simti septiņdesmit Eur, 90 centu).
• Nr.14, 2015. gada 28. jūlijā. Izskatīti 52 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 3117,38 EUR (trīs tūkstoši 
viens simts septiņpadsmit Eur, 38 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html 

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, 
Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu 

daļu lokālplānojuma” 1. redakcijas publisko 
apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

stopiņu novada dome 2015. gada 8. jūlija sēdē (protokols Nr. 53) „Par stopiņu 
novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, rumbulas, ulbrokas, upesleju un Vālodzes ciemu 
daļu lokālplānojuma” 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūci-
ju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu līdz 2015. gada 
1. septembrim.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties, sākot 
ar 2015. gada 20. jūliju, stopiņu novada domes telpās Institūta ielā 1a, ulbrokā, 
elektroniski http://www.stopini.lv/public/37824.html un, sākot ar 2015. gada 3. au-
gustu, dienas centra „Līči”  telpās un dienas  centra „upeslejas”  telpās.

tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015. gada 21. augustā šādās ciemu grupās:
• no plkst. 15.00 līdz 16.15 – īpašumiem Līču ciemā dienas centra „Līči” telpās, „Līči”, 
Līči, 
• no plkst. 17.00 līdz 18.30 – īpašumiem Dzidriņās un Upeslejās (dārzkopība „Ābe-
le”) – ulbrokas kultūras nama zālē, ulbrokā, Institūta ielā 1a.
• no plkst. 19.00 līdz 20.30 – īpašumiem Dreiliņos, Rumbulā, Vālodzēs un Ulbrokā  – 
ulbrokas kultūras nama zālē, ulbroka, Institūta iela 1a.

Mutiskus priekšlikumus iespējams izteikt apmeklētāju pieņemšanas laikos at-
tīstības un plānošanas speciālistam, tālr. 67910546.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt stopiņu novada pašvaldībai, Institūta 
iela 1a, ulbroka, stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti 
nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, 
tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu. Iesnieguma 
veidlapa un lokālplānojuma dokumenti pieejami http://www.stopini.lv/pub-
lic/37824.html 

Paziņojums par detālplānojuma  
„Riekstkalna iela 5” grozījumu nekustamā īpašuma daļā 

Smilgu iela 2, Dzidriņas, Stopiņu novads, nodošanu 
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

stopiņu novada dome 2015. gada 29. jūlija sēdē (protokols Nr.54) pieņēma lēmu-
mu „Par detālplānojuma „riekstkalna ielā 5” (kadastra Nr. 8096 004 0003) grozīju-
mu nekustamā īpašuma daļā smilgu iela 2, Dzidriņas, stopiņu novads (kadastra 
Nr. 8096 004 0597), nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 
(tālāk tekstā – Detālplānojums).

Detālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notiks trīs nedēļas no 2015. 
gada 8. augusta līdz 30. augustam.

Ar detālplānojumu materiāliem un paziņojumu var iepazīties elektroniskajā 
vidē stopiņu novada domes tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/35680.
html un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015. gada 21. augustā ulbrokas kultūras 
nama Izstāžu zālē plkst. 17.00, Institūta ielā 1a, ulbrokā. 

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības darba laikā stopiņu 
novada domē Institūta ielā 1a, ulbrokā, pie ziņojuma dēļa 1. stāvā. Apmeklētājus 
pieņems attīstības un plānošanas speciālists apmeklētāju pieņemšanas laikos. 
rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā stopiņu novada 
pašvaldībā Institūta ielā 1a, ulbroka, stopiņu novads, LV-2130.

Ja nepieciešama papildu informācija, konsultēties ar stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciālistu un detālplānojuma izstrādātāju, projekta va-
dītāju Mihailu Cheburashinu (e-pasts: mchebur@gmail.com).

1. pielikums
Izkopējums no Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Stopiņu novada 
teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi”, kas izdoti ar 2009. gada 16. decembra domes sēdes 
lēmumu (protokola Nr.16,p.6, 2.p). Grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļau-
tā) izmantošana” karte M1:10000.

Paziņojums par Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 
1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto 

priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
saskaņā ar stopiņu novada domes 10.06.2015. sēdē pieņemto lēmumu par 
stopiņu novada sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai publiskā apspriešana notika no 2015. gada 16. jūnija līdz 
2015. gada 1. augustam.

sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem notiks 2015. gada 
21. augustā no pulksten 14.00 līdz 14.45 dienas centra „Līči” telpās, „Līči”, Līčos, 
stopiņu novadā.
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Mēs, Pensionāru biedrības 
valde, šogad nolēmām riskēt 
un aizvest savus seniorus uz 
Lietuvu.

12. jūnija rītā, ņemot līdzi lie-
lu izturību un prieku, devāmies 
divu dienu braucienā. Mūsu lie-
lākā vēlme, kas tika izteikta jau 
agrāk, nokļūt pie delfīniem.

Pirmajā dienā – Palanga, 
Dzintara muzejs, Palangas botā-
niskais parks, kuru mēs izstaigā-
jām ar lielu sajūsmu. Nakšņojām 
Klaipēdā, viesnīcas istabiņas bija 
patiešām jaukas. Paēduši brokas-
tis, devāmies tālāk, jo bija sagai-
dāma grūta diena. 

Braucām uz Nidu, pa ceļam 
apskatījām Raganu taku ar 80 
koka skulptūrām un, kā no pa-
sakas, kraukļu iznīcinātu mežu. 
Patiešām baisi.

Nida – kāpas, kuras atgādi-
nāja kaut ko ļoti mežonīgu, bet 
skaistu. Tas nav aprakstāms, tas ir 
jāredz. Tad steidzāmies uz Jūras 
muzeju, tur gan vēl daudzas tel-
pas remontē, bet mēs gājām pie 
delfīniem. Delfīnu gudrību un 
mīlestību pret treneri varēja tikai 
apbrīnot līdz pat asarām.

Visi 47 ekskursijas dalībnieki 
bija ļoti priecīgi, ka nenobijās no 
divu dienu ekskursijas, un teica 
lielu paldies mūsu domei, kas 

deva šo iespēju.
Izceļojušies pa Lietuvu, 13. 

jūlijā devāmies ekskursijā pa 
mūsu novadu. „Getliņos” daudzi 
nebija bijuši, tad nu tur bija, ko 
redzēt – vai tas var būt? Novada 
muzejā iepazināmies ar seniem 
darbarīkiem, austo jostu un vēl 
cienājāmies ar kliņģeri – tas par 
izturību šovasar. 

Tāda nu bija mūsu vasara. 3. 
oktobrī aicinām visus seniorus uz 
kopā sanākšanu – padziedāsim, 
padomāsim, ko darīt citu gadu.

Mīļš paldies visiem, kas ne-
nobijās no tālā brauciena.

Stopiņu novada Pensionāru 
biedrības valde

Turpinājums. Raksta 1. daļa la-
sāma „Tēvzemītes” jūlija numurā 
8. lpp.

Svētdienas rīts aust saulains, 
bet vēsāks nekā iepriekšējā die-
nā. Dodamies satikt Annu Žīgu-
ri viņas vecvecāku – rakstnieka 
un dzejnieka Eduarda Virzas un 
dzejnieces Elzas Stērstes – mājā 
„Billītes”. Eduarda Virzas dzim-
to māju „Rāceņi” vieta ir tikai 
aptuveni iezīmēta ar piemiņas 
akmeni un šūpolēm, šeit, vareno 
koku ielokā un plašo Zemgales 
līdzenumu ieskauti, tiek organi-
zēti dažādi kultūras un ar tautas 
tradīcijām saistīti pasākumi, iz-
justi skan Annas Žīgures lasītā 
Virzas dzeja. „Billīšu” pagalmā 
kavējamies milzīgas zirgkastaņas, 
kas lepojas ar dižkoka statusu, 
paēnā. Zem lazdu krūma Virza 
mīļuprāt strādājis pie sava nozī-
mīgākā darba „Straumēni”. Virza, 
radot savus darbus, nevarēja ne-
ietekmēties no šīs vides – apkārt 
redzamās dabas pilnības, sakār-
totības un tās ritmu cikliskuma. 
Zemgales daba spēcīgi ietekmē 
cilvēkus, dodot tiem iedvesmas 
avotu. Skatienam paveras visas 
Latvijas mīļums un ticība – iztu-
rēsim, jo mūsu tik maz.

Atgriežoties Bauskā, veram pil-
sētas muzeja durvis un nokļūs-
tam nezināmajā. Muzeja darbi-
nieki veiksmīgi izveidojuši jaunu, 
atraktīvu vēsturisku ekspozīciju 
„Bauska laikā un cilvēki Bauskā 

20. gs.” Dažādu preču veikaliņā 
pārdevēja reklamē savas preces, 
bet mums nav tā laika naudiņas. 
Dzeram tēju, cukura graudiņu 
aizbāzuši aiz vaiga, un klāt pie-
kožam baranku. Frizētavā dāmas 
par bargu naudu izskaistina sevi 
ar tā laika modes jaunumu – ilg-
viļņiem. Izrādās, jau gadsimta sā-
kumā tika lietots mūsdienu fēna 
priekštecis, tikai tad to sauca par 
matu sausinātāju. Rakstāmlietu 
un sīkpreču veikaliņā pilsētnie-
ki var nopirkt ne tikai grāmatas 
un rakstāmpiederumus, bet arī 
tādas smalkas lietas kā patafons, 
radioaparāts, baterijas, rakstām-
mašīnas u.c. Smalkveļas tirgotavā 
skatāma balta, mežģīnēm rotāta, 
dāmu apakšveļa. Un tad, pēkšņi 
un nobiedējot mūs, nezin no ku-
rienes izlec krievu karavīrs vatenī 
un ar bajānu, kopā ar savu kara 

laika draudzeni aizrauj arī mūs 
straujā krievu dejā. Sākas oku-
pācijas laiki, mainās varas. Va-
ras pārstāvji stāsta par sava laika 
aktualitātēm, arī ikdienu. Mūsu 
ceļojums laikā noslēdzas 20. 
gadsimta 60.–70. gados. Muzeja 
ļaudis pārsteidz ar apbrīnojamu 
izdomu un atraktivitāti, liels pal-
dies viņiem par to.

Lauksaimniecības muzejs, kas 
atrodas atpūtas kompleksā „Mi-
ķelis”, ietver sevī divas neatkarī-
gas ekspozīcijas – zemnieku sētu 
un mašīnu muzeju. Lai saglabātu 
nākamajām paaudzēm zemnieka 
saimniecību – Zemgales sētu –, 
1975. gadā kolhozs „Uzvara” sāka 
veidot brīvdabas muzeju, kurā 
tagad skatāma dzīvojamā māja, 
rija, divas klētis, kūts un smē-
de. Savukārt mašīnu angārā var 
aplūkot visdažādāko tehniku – 

vieglās automašīnas, kravas auto-
mobiļus, ugunsdzēsēju mašīnas, 
speciālos auto, plašu lauksaim-
niecības mašīnu klāstu, ieskaitot 
veco kuļmašīnu. 

Bruknas muiža un tās saim-
nieks mācītājs Andrejs Mediņš 
mums izrādījās vislielākais at-
klājums. Muižā darbojas biedrī-
ba „Kalna svētību kopiena”, kas 
dziedina no atkarībām ar darba 
un lūgšanu palīdzību, muižā tiek 
realizēts neparasts projekts –  
unikālas Sv.Apustuļu kapelas 
celtniecība pašu spēkiem, iedves-
mojoties no 10. gs. Armēnijas ka-
tedrāles parauga.

Noklausījušies izcilu klasiskās 
mūzikas koncertu jaunuzcelta-
jā, bet vēl nepabeigtajā kapelā, 
baudījuši kopā ar citiem viesiem 
un kopienas locekļiem ļoti gardu 
auksto zupu, nokļūstam stipras 
personības un izcila stāstnieka – 
mācītāja Medeņa – varā. Muižā 
rit aktīva sabiedriskā dzīve – no-
tiek jauniešu un bērnu kristīgās 
nometnes vasarās, nometnes ar 
vēzi slimiem bērniem un viņu 
vecākiem, svētceļojumi, mūzikas 
un deju koncerti, Bībeles un drā-
mas nodarbības, mākslinieku un 
Pūdnīku skūlas plenēri, Renesan-
ses dārza svētki. 

Mācītāja Andreja Mediņa ha-
rizmātiskās personības un darbu 
iedvesmoti, noslēdzam savu divu 
dienu ceļojumu pa Zemgali. Vie-
tējā kolorīta meklējumi parādīja, 

ka Zemgalei ir savas raksturīgās 
krāsas, smaržas un garšas, to iz-
daiļo dabas plašums, bet visnozī-
mīgākie ir novada cilvēki. 

Vien jāpiemin, ka bibliotēku 
darbinieces mīļi parūpējās par 
dāvaniņām visiem iesaistītajiem. 
Speciāli šim notikumam nofor-
mētās šokolādītes ar moto „100 
vai 50 gramu kultūras” ir kā 
skaists sveiciens un gards suvenīrs 
no Stopiņiem – gan satiktajiem 
sirsnīgajiem un viesmīlīgajiem 
Zemgales ļaudīm, gan ikvienam 
mūsu ceļojuma dalībniekam.

Priekā par izdevušos braucienu! 
Īpašs paldies par izcilo maršrutu 
un teicamo organizāciju Daigai. 
Par autobusā valdošo mierīgo un 
līdzsvaroto, uz diskusijām vērsto 
gaisotni paldies Janīnai. Paldies 
arī čaklākajiem diskusiju dalībnie-
kiem – Vijai, Džuljetai, Evijai, kā 
arī mazajai Martai par pacietību 
un iekļaušanos komandā. Esam 
pateicīgi Evijai un viņas mammai 
par viesmīlību un bezgala gar-
do plātsmaizi. Uzslava Mārai par 
aktīvu sabiedrisko darbu autobu-
sā. Mēs visi bijām laba koman-
da, tāpēc uz tikšanos nākamajos 
kultūrai nozīmīgos un izzinošos 
maršrutos! Pašu un visu intere-
sentu ieskatam Kristīnes, Vitas, 
Dainas un Aijas tverto notikumu 
fotogalerija http://www.stopini.lv/
public/31163.html

Aija Sausiņa, sauriešu 
bibliotēkas bibliotekāre

Zemgales kolorīta meklējumi kopā ar Janīnu Kursīti

Seniori ceļoPieredzes apmaiņas 
brauciens uz Baldoni
8. jūlijā Stopiņu novada Jauniešu 
domes dalībnieki viesojās Bal-
donē, kur tikās ar jauniešiem no 
Baldones novada un pārrunāja 
nākotnes sadarbības iespējas. 
Papildus, sadarbībā ar Baldones 
pašvaldību, tika apmeklēta Bal-
dones observatorija. 

Pēc atgriešanās no pieredzes 
apmaiņas brauciena Stopiņu no-
vada Jauniešu domes dalībnieki 
dalījās savos iespaidos par iegūto 
informāciju un turpmāku tās pie-
lietojumu savā novadā. Tikšanās 
laikā Baldones jaunieši tika uzai-
cināti uz Stopiņu novadu. Stopi-
ņu novada jaunieši plāno viesus 
iepazīstināt ar aktuālajām lietām 
un dalīties pieredzē, kura tika ie-
gūta vizītes laikā Baldones nova-
dā un Stopiņu novadā.

Stopiņu novada jaunieši 
PAR neformālo izglītību
Jūlijā katru sestdienu norisinājās 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras (turpmāk – JSPA) 
finansētais projekts „Stopiņu no-
vada jaunieši PAR neformālo iz-
glītību”, kura ietvaros Stopiņu no-
vada jaunieši iepazinās ar nefor-
mālo izglītību (turpmāk – NI), tās 

iespējām un ieguvumiem, kā arī 
ar to, kā NI izmanto jaunu iema-
ņu attīstībā un zināšanu iegūšanā. 

Projekta laikā 25 jaunieši vecu-
mā no 14 līdz 25 gadiem piedalī-
jās sešu dienu neformālās izglītī-
bas nodarbībās, kur iepazina NI 
metodes, NI nozīmi un ietekmi 
uz viņiem pašiem un, piedaloties 
radošajās nodarbībās, iemācī-
jās apzīmēt T kreklus un veidot 
„Sipa” jeb „Sox” bumbiņas. 

Projekta laikā jaunieši labāk ie-
pazina cits citu, mācījās darboties 
komandā un uzticēties cits citam 
dažādu uzdevumu pildīšanā. 

Pateicoties šim projektam, vai-
rāki jaunieši izrādīja iniciatīvu 
un pieteicās JSPA īstenotajiem 
pasākumiem: Projektu veidoša-
nas darbnīcā, kura norisināsies 
augustā, kā arī dažādām apmā-
cībām, kuras tiek īstenotas starp-
tautiskā mērogā citās Eiropas Sa-
vienības dalībvalstīs. 

„Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros”.

Jauniešiem
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 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Mazi saules dzīpariņi

Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi

Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem,

Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem,

Lai prieks un laimīte rada.
(Ā. Āre) 

2015. gada jūlijā Stopiņu novadā piedzimuši deviņi 
mazuļi – trīs meitenes un seši zēni. Pieci jaundzimušie 

reģistrēti Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā. 
Sveicam Viktoriju Kauliņu, Katrīnu Annu Valaini, 
Haraldu Vanagu, Damiru Voitjukeviču, Teodoru 

Ikaunieku, Margaritu Poplavsku, Jāni Grundi, Andreju 
Lapiņu, Arti Pilikseru un viņu vecākus!

SVEICAM  JUBILEJĀ! 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,

Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A.Āre/

Raisu Jekimenkovu, Antoņinu, Kikusti, Antonu Neicgalu, 
Emmu Mainingeri, Asju Princi, Eleonoru Pavliņu, 

Jevģēniju Djačkovu, Leontinu Glušinu, Zinu Krieviņu, 
Birutu Marķīzi. 

Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!

2015. gada jūlijā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas astoņas 
laulības. Stopiņu novada iedzīvotāju vidū 
aizvien lielāku interesi un popularitāti 
iegūst izbraukuma laulības.

Apsveicam jaunās ģimenes! 

Sveicam

No 12. līdz 17. jūlijam futbo
la klubs „Dinamo Saurieši” 
organizēja diennakts sporta 
nometni saviem audzēkņiem, 
kas notika Priekuļos, Cēsu no
vadā. 

Nometnē piedalījās 25 mazie 
futbolisti – 13 no Inčukalna no-
vada un 12 no Stopiņu novada. 
Mazākajiem futbolistiem bija 7 
gadi, bet vecākie bija jau 11 gadu 
veci. Gandrīz visiem no viņiem šī 
bija pirmā nometne, kā arī pirmā 
nometne, kuru organizēja futbola 
klubs „Dinamo Saurieši”.

Katru dienu notika divi treniņi 
un vakarā teorētiskā nodarbība. 
Lai dienas gaitu padarītu intere-

santāku, ceturtajā dienā rīta ros-
mes laikā notika skrējiens caur 
meža brikšņiem un zaru biezok-
ņiem. Šajās dienās arī tika aiz-
vadīts turnīrs ar trijām dažādām 
bumbām uz trijiem dažādiem 
laukumiem. Nometnes laikā bēr-

niem bija arī treniņnodarbība ba-
seinā un pēc treniņa brīvais pel-
dējums. Kopumā nometne tika 
aizvadīta ļoti veiksmīgi, un bērni 
laimīgi un priecīgi brauca mājās.

Valters Jekševics, 
treneris

Futbola kluba „Dinamo Saurieši” vasaras nometne
Sports

13. un 14. jūnijā Ulbrokas 
Sporta kompleksa sportists 
Oļegs Maistruks kopā ar tre
neri Vitāliju Šultu piedalījās 
12. Starptautiskajā džudo 
turnīrā „SVETI VID” Horvātijā 
un izcīnīja 3. vietu. Sacensī
bas Rijekā pulcēja vairāk nekā 
450 džudistu no Latvijas, Slo

vēnijas, Serbijas, Ukrainas, 
Horvātijas un citām valstīm.

Latvijas komandu pārstāvēja 4 
klubi: „LIDO”, „Ādaži” (treneris 
Leonīds Kuzņecovs), „Ulbroka” 
(treneris Vitālijs Šults) un „Jelgava” 
(treneris Kims Usačevs). Koman-
du kopvērtējumā Latvijas koman-

da pārliecinoši ierindojās 1. vietā, 
izcīnot trīspadsmit zelta, septiņas 
sudraba un sešas bronzas medaļas. 

Mūsu džudists Oļegs Maistruks 
startēja U-14 vecuma grupā sva-
ra kategorijā līdz 46 kg un izcīnīja 
3. vietu, zaudējot pusfināla cīņu 
džudistam no Horvātijas.

Vitālijs Šults

Oļegs Maistruks izcīna 3. vietu 
12. Starptautiskajā džudo turnīrā Horvātijā

8. augustā plkst. 11.00 Sporta diena Līčos. Pulcēšanās sporta laukumā.
15. augustā no plkst. 11.00 „Stopiņu novada Sporta diena Ulbrokā 2015” :
•  līdz plkst. 16.00 sporta sacensības visām vecumu grupām;
• plkst. 17.00 – Ulbrokas ezera regate. Sacensību nolikums: http://www.stopini.lv/pub-
lic/31153.html 

14. augustā plkst. 19.00
Līgo parka estrādē
Ādolfa Alunāna 

Jelgavas teātra izrāde

Voldemārs sauleskalns

„Meldermeitiņa”
Komēdija divās daļās

Ieeja: 3,00 eiro
Pensionāriem, 

represētajiem un jauniešiem 
(8–18 g.v.) – 2,00 eiro

16. augustā plkst. 12.00 Ulbrokas 
kultūras namā

Bērnības svētki
kopā ar Čučumuižas rūķiem

Sporta pasākumi



15. augustā 

ULBROKAS EZERA 
DIENA
plkst. 11.00

„Stopiņu novada sporta diena 
Ulbrokā 2015” 

Sporta laukumā pie Ulbrokas ezera.
Pieteikšanās plkst. 10.30–11.00. 

Sacensību programmā:
• Futbols.
• Volejbols „4 pret 4”
• 14.00 Strītbolā sacensības „3 pret 3”

Biedrība „Reāls piedzīvojums” 
organizē

• Šķēršļu joslu komandām – 
Veselības un aktivitāšu trasē 
(komandā trīs dalībnieki), 
• gumijas stiepšana (bērni/jaunieši)
• Milzu bumba (bērni/ jaunieši)
• Ūdens bumbu izklaide
• Šaušana ar milzu kaķeni
• Pievilkšanās/atspiešanās
• Virvju atrakcija
• Ģimenes stafete (divi pieaugušie, 
divi bērni).
• Bērniem līdz 5 g.vec. dažādi 
sporta uzdevumi
• Bērniem piepūšamās atrakcijas
• Plkst. 16.00 apbalvošana

• Plkst. 17.00 „Ulbrokas ezera regate”
• nominācijas un balsošana
• piedalās pašvaldības iestāžu 
darbinieku, uzņēmumu un ģimeņu 
komandas 
• regates tiek izgatavotas no PET 
pudelēm un dažādiem peldošiem 
materiāliem
• plkst. 19.00 pirmais starts 
• plkst. 20.00 otrais starts 
• plkst. 20.40 apbalvošana 

Atbalsta: sIA „ulbroka”

Plkst. 21.00 koncerts
„Ulbrokas ezera skaņu spēles”

Piedalās akordeonistu ansamblis 
„Akcents” (vadītāja Anita Rieksta)

Pēc koncerta – Ulbrokas ezera 
„Gaismu spēles”

Visas dienas garumā darbosies kafejnīca
Organizē: Stopiņu novada dome
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„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ un
 PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:

Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, Kultūras namā, 
PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, aptiekā 51. autobusa galapunktā, 
Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, 
„Latvijas Balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā.
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”. 
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematos kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa.
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”. Cekulē: Cekules dienas centrā.
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”.
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā.
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
• Katru dienu plkst. 15.00–
17.00 sporta aktivitātes un spēles 
sporta laukumā.
• Otrdienās plkst. 15.00–17.00 
pērļošanas nodarbības.
• Trešdienās – „Diena bez dato-
ra”, sporta pasākumi.
• 14. augustā riteņbraukšanas sa-
censības bērniem.
• 28. augustā „Paliec sveika, va-
sariņa” – pasākums bērniem un 
jauniešiem.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
• 3. augustā no plkst. 14.00 ziep-
ju liešana bērniem, jauniešiem.
• 13. augustā plkst. 14.00 Starp-
tautiskā kreiļu diena. Aicinām 
labročus un kreiļus izveidot krei-
so plaukstu nospieduma gleznu, 
mācīties rakstīt ar kreiso roku, un 
citi pasākumi.
• 20. augustā plkst. 14.00 biljar-
da turnīrs. 
• 27. augustā plkst. 14.00 „Atva-
das no vasaras”. Neliels eksāmens 
pirms skolas, vai neesam aizmir-

suši rakstīt, rēķināt, lasīt un spor-
tot.
• 7., 14., 21., 28. augustā plkst. 
14.00 zīda apgleznošana. Lū-
dzam iepriekš pieteikties.
Aicinām Sauriešu jauniešus pie-
teikties uz regates izgatavošanu 
no PET pudelēm kopīgi ar Ul-
brokas jauniešiem pasākumam 
„ULBROKAS EZERA REGATE”.
Otrdienās plkst.14.00–16.00 bēr-
niem radošās aktivitātes.

ULBROKAS 
DIENAS CENTRĀ
• Nūjošana otrdienās un ceturt-
dienās plkst. 10.00–12.00.
• Trešdienās plkst. 18.00–20.00 
radošās nodarbības.
• No 10. līdz 14. augustam gata-
vošanās Ulbrokas ezera regatei.
• Katru dienu – sportiskas akti-
vitātes strītbola laukumā.
• 28. augustā Ulbrokas dienas 
centra apmeklētāju ekskursija uz 
Tartu. Pieteikties pie dienas cen-
tra vadītājas Andas Višķeres, tālr. 
28373398.

Dienas centros

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vasaras 
darba laiks no 1. jūlija līdz 17. augustam.
Darba laiks bibliotēkas lietotājiem:
Pirmdienās	 11.00	–	19.00
Otrdienās	 10.00	–	17.00
Trešdienās	 12.00	–	17.00
Ceturtdienās	 11.00	–	19.00
Piektdienās	 10.00	–	17.00

Ulbrokas bibliotēkas organizēts teātra izrādes ko-
lektīvs apmeklējums otrdien, 11. augustā, plkst. 
18.30  Valmieras teātrī LMT Mansards zālē – 
Elmāra Seņkova režijā zviedru literatūras klasiķa 
Augusta Strindberga luga „Nāves deja”. Lomās: 
Ieva Puķe, Aigars Apinis, Ivo Martinsons.
Pieteikšanās un samaksa – Ulbrokas bibliotēkā 

līdz 6. augustam. Teātra biļete un ceļa izmaksas 13,00 EUR.
„Jā, mani bērni, tā tās šūpoles šai dzīvītē šūpojas – vai nu tu esi uz-
šūpots augšā un braši lūkojies apkārt, vai arī esi nošūpots lejā un pēc 
tam tevi atkal nes augšup!” Augusts Strindbergs „Nāves deja” II

Tematiskā izstāde „NEKLĀTIENES SARUNAS 
AR MARINU KOSTEŅECKU” veltīta rakst-
nieces un publicistes 70. gadadienai (1945. gada  
25. augusts). Materiālu atlasē piedāvājam ieskatu 
rakstnieces radītajos daiļdarbos un publicistikā.  

M. Kosteņecka ir viena no lojālākajām Latvijas kultūras personībām, 
kas bezbailīgi tver mūsdienu sabiedrības cilvēciskās problēmas. Do-
kumentāli iepazīsim šo savulaik aktīvo radio žurnālisti un sabiedrisko 
darbinieci, kas atmodas laikā piedalījusies Latvijas Tautas frontes va-
dībā un vadījusi arī Latvijas Radio programmu „Doma laukums”. 

Rejs Bredberijs (1920. gada 22. augusts – 2012. gada 
5. jūnijs) literārajā vidē tiek uztverts kā populārā-
kais ASV zinātniskās fantastikas, fantāzijas un šaus-
mu literatūras autors. Itin daudzi no viņa darbiem 
skar iespējamo nākotni, kas ar laiku jau pārvērtu-

sies realitātē. Tomēr, jāsaka, ka šī autora grāmatas skar arī psiholoģis-
kus jautājumus – draudzību, nodevību, svešādumu, cilvēciskas tiek-
smes un citus saskarsmes aspektus. Informācija par un ap šo autoru 
skatāma Ulbrokas bibliotēkas izstādē „FANTASTA MŪSDIENU SKA-
TĪJUMS”.

Izstāde „No cilvēka cilvēkam” veltīta rakstniecei, publicistei, radio 
žurnālistei Marinai Kosteņeckai.

Ulbrokas bibliotēkas pasākumi augustā

Sauriešu bibliotēkas pasākumi augustā

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI 
 Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,

Kur saule nekad vairs nenoriet.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos Ņinu Bušmani, 
Valentīnu Revunovu, Liju Milleri, Valentinu Meženieci, 

Ojāru Cerbuli, Zainobu Baiguševu, Natāliju Ābeltiņu 
aizsaulē aizvadot.

stopiņu novada PII „Pienenīte” 
aicina darbā

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA 
PALĪGU (AUKLĪTE) 

UZ 1 SLODZI. 
Darba laiks katru dienu 8 stun-
das atbilstoši 1 darba slodzei. 
Darba alga 426,00 eiro mēnesī. 
Nepieciešama vidējā izglītība, 
valsts valodas zināšanas C lī-
menī, labas saskarsmes spējas 
ar bērniem un pieaugušajiem. 
sīkāka informācija pie iestādes 
vadītājas vai pa tālr. 67910984, 
26558646. Pretendentus lūdzu 
pieteikties pie iestādes vadītā-
jas darba laikā no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Darbs

LĪGO PARKA SEZONAS 
NOSLĒGUMS 22. AUGUSTĀ 

plkst. 11.00
Muzikāla izrāde visai ģimenei 

„Burvju skaitļi”
Izrādes darbība noris Skaitļu burvja skolā, kurā mācās arī 

nepaklausīgā NULLE un labie Cipariņi. Skolā, kā jau skolā, notiek 
dažādas lietas.

Skaitļu burvja lomā – Andris Ērglis
Piedalās – VEF KP bērnu vokālais ansamblis MOMO (vadītāja 

D.Kravale),
deju grupa RITMS (vadītāja E.Gaitjukeviča)

Komponists – Jānis Strazds, dziesmu teksti – Leontīne Apšeniece, 
režisore – Dace Kravale, horeogrāfe – Elīna Gaitjukeviča

Izrādes garums – 40 min.
• Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eiro

• Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem 

invalīdiem ieeja brīva! 
• Darbosies kafejnīca

Plkst. 19.00 dziesmuspēle 

„Īsa pamācība mīlēšanā”
R.Paula mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas 

situāciju maiņas, kurās iejūtas populāri teātros un TV seriālos 
iemīļoti aktieri, kas, atveidojot uzvedumā vairākas lomas, apliecina 

savu pārtapšanas meistarību.
Uzvedumā piedalās :

Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars Kļavinskis, 
Kristians Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko un 
Valdis Zilveris, Stopiņu novada VPDK „Stopiņš” un senioru deju kolektīvs 

„Ulenbroks”. 
Režisors – J.Kalniņš, mūziku aranžējis – V.Zilveris

Producente – A.Ozoliņa
Ieeja: 3,00 eiro

Pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 2,00 eiro

Pēc uzveduma – Līgo parka sezonas noslēguma 
zaļumballe!

Ieeja uz balli –3,00 eiro

Autobuss: 10.30 Dome, 10.35 Līči, 
10.40 upeslejas, 10.45 saurieši.

Pēc pasākuma autobuss 
mājupceļam ~18.00.

Pieteikšanās pa tālr. 28890339, 
Māra.

Stopiņu 
novada 

Politiski 
represēto 

biedrība 
organizē 

braucienu uz

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO 
SALIDOJUMU,

kas notiks Ikšķilē 
22. augustā plkst. 13.00.


