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Šovakar, pārnākusi mājās, es 
iededzu baltu sveci – tā ir silta 
uguntiņa no barikāžu piemi-
ņas pasākuma lielā ugunsku-
ra, ko aizdedzām 20. janvārī 
pie mūsu Barikāžu piemiņas 
akmens Piķurgas krastā. Sār-
tā liesmiņa, no rokas rokā 
padodama, vienoja šī mirkļa 
būtībā un iesildīja mūsu at-
miņu taciņas, pa kurām kāds 
staigājis pirms 25 gadiem, 
cits dzirdējis par tām dienām 
stāstām tēvu, vectēvu, mā-
muļu vai vecmāmiņu, bet tas 
mazulis, ko gluži maziņu uz 
rokām auklēja kāda māmiņa, 
vēl tikai pēc vairākiem ga-
diem apjautīs šodienas mirkļa 
svētumu. 

Arī es, lūkojoties svecītes dzīvī
bas liesmiņā, vēl joprojām jūtos 
svētsvinīgi, un, tāpat kā pirmīt 
pie ugunskura, tāds sirsnīgs ka
mols kaklā pietur manas acis ne
daudz valgas. Par ko? PAR TO, 
KA ESAM! Ka mīlam! Ka stipri! 
Ka vienoti! 

Šovakar, skanot mūsu dzies
mām, plīvojot Baltijas valstu ka
rogiem, klātesot Zemessardzes 
19. bataljona  vīriem, klausoties 
virsnieku uzrunās un sajūtot lī
dzās esošo cilvēku neizteiktos 
vārdus, es sapratu: „Lai kāda vēt
ra pūš – tā nevar mūs ne raut, ne 
liekt…” (A.Krūklis)

Tāpat kā katru gadu, arī šova
kar bija skaists ugunskurs, bur
vīgs salūts, gardas desiņas un kar
sta tēja, tomēr šoreiz, vairāk nekā 
citus gadus, ap mums virmoja 
kāds kopīgi izauklēts, vārdos ne

izpaužams, bet klātesošs un vie
nojošs spēks.  Stiprāka spēka par 
Mīlestību es nezinu!

Ir jau izrunāti visi vārdi bari
kāžu sakarā. Ir noticis tik daudz 
brīnišķīgu notikumu kopš ba

Stopiņu novada dome izsaka pateicību visiem, kas 20. jan- 
vāra vakarā pulcējās Barikāžu piemiņas vietā Ulbrokā  
1991. gada barikāžu 25. gadskārtas atceres pasākumā! 

Paldies mūsu novada VPDK „Stopiņš” un kolektīva vadītājai par 
uzveduma ideju un radošo realizāciju! Paldies Zemessardzes vete
rānu biedrībai, Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljonam, Ul
brokas vidusskolas jaunsargu pulciņam un to vadītājiem. Paldies 
visiem jauniešiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties pasākumā!

Atmiņu ugunskurs

rikāžu laika, un ir notikušas arī 
visādas nejēdzības.  Šo divdesmit 
piecu gadu laikā ir pieaugusi ve
sela paaudze, kurai savu mērķu 
īstenošanai šobrīd ir pats būtis
kākais laiks, ir paaudze, kas savu 
spēku pārveda mājās no Sibīrijas 
vai citas piespiedu kārtā izvēlētas 
trimdas zemes, un ir paaudze, 
kurai laimējās visus laika griežus 
sagaidīt un izdzīvot mājās. Brīvī
ba! Nekā saldāka es nezinu.

Ugunskura dzirksteles, izmetot 
dažādus lokus, kā silti sveicieni 
no mūsu domām strauji pace
ļas ziemīgajās debesīs un nepa
zūd tur, bet gan sastopas ar citu 
ugunskuru siltajām domām, lai 
savienotos kopējā lūgšanā par 

mums, par mūsu ticību un uzti
cēšanos savai zemei, savai tautai –  
savai Latvijai! 

Sildoties pie siltās uguns un 
sajūtot līdzās tautas gara māsas 
un brāļus, klusi, klusiņām, tā, lai 
sadzirdētu, es vēlos pateikties par 
šo tuvības vakaru! Paldies kultū
ras darbu vadītājai Intai!

Paldies Stopiņu novada domei 
par neatlaidīgu barikāžu piemi
ņas pasākumu tradīcijas uzturē
šanu!

Paldies ikkatram kareivim, 
kurš izvēlējies šo – savas tautas 
un zemes sargāšanas – ceļu!

Paldies Dieviņam, ka visu šo 
varam  just! 

Ingrīda Balode
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Šī gada 19. janvārī Ulbrokas 
vidusskolā norisinājās atceres 
pasākums 1991. gada barikā-
žu 25. gadadienai. 

Atceres pasākumā savās atmiņās 
dalījās skolotājas Solvita Alksne  
un Džuljeta Āboliņa, bijušais 
kolhoza „Ropaži” priekšsēdētājs 

Indulis Līdacis un sava vectēva 
atmiņas nolasīja Ulbrokas vidus
skolas 9.c klases skolniece Elza 
Šarakova.

Par to, ka Rīgā tiek rīkotas ba
rikādes, cilvēki uzzināja no tele
vīzijas vai radio, un, to izdzirdot, 
nebija divu domu, ka jādodas aiz
stāvēt savu dzimteni! Katrs pielika 

roku, aizstāvot Latviju! Bija cilvē
ki, kas diennaktīm dežurēja, bija 
jādodas arī uz darbu, taču, par spī
ti tam, uz barikāžu norises vietām 
cilvēki devās „uz maiņām”.

20. janvārī mēs skatījāmies fil
mu „Es rakstu tavu vārdu”, kurā 
bija apkopoti cilvēku stāsti, do
mas, esot barikādēs, kā arī bija 

redzami kadri no barikāžu no
rises, kas mūsdienu jaunietim 
dod kaut nelielu ieskatu tā laika 
notikumos, kurus pat nevar iedo
māties tas, kas to nav piedzīvojis. 
Par spīti drūmajam notikumam, 
cilvēki bija pozitīvi, dziedāja 
dziesmas un bija saliedēti, kā arī 
lūdza Dievu, lai viss būtu labi.

Pateicoties mūsu senčiem, mēs 
varam dzīvot brīvā Latvijā, tā
pēc novērtēsim to, cienīsim tos, 
kas pirms 25 gadiem cīnījās par 
mūsu dzimteni, mūsu Latviju!

Elīna Grīnhofa,
Ulbrokas vidusskolas

8.a klases 
skolniece

1991. gada barikāžu 25. gadadienai veltīts atceres pasākums Ulbrokas vidusskolā

Sarkani lindraki, zīļu vainagi ņirbot ņirb,
Skatiens liek kā zibošs vanags sirdij tirpt.
Dzīve – dziesma, dzīve – deja skanot skan,
Darāmais, ja darīts smejot, vieglāks gan.

Ar šiem V.Brutānes dzejas vārdiem 
Ulbrokas kultūras namā 30. janvārī 
tika ievadīts senioru deju kolektīva  
„Ulenbroks” organizētais sadraudzī-
bas koncerts „Par prieku sev, par prie-
ku tev”. Kopā ar ulenbrokiešiem sadan-
coja senioru deju kolektīvs „Draudzī-
ba” no Talsiem, „Ābelīte” no Jūrmalas, 
„Divi krasti” no Ļaudonas, „Jāņukalns” 
no Kalsnavas, „Dzirnas” no Cēsīm un 
„Ozols” no Vecumniekiem. 

Krāšņā koncertā dejotāji seniori kārtējo 
reizi apliecināja, ka gadi nav šķērslis, lai 
ļautos dejas valdzinājumam. Dejotājus 
vienoja kopā būšanas un kustību prieks, 
aizrautība un sirdsdegsme. Tie bija ne tikai 
deju soļi, nostiepti pirkstgali un līdzināša
nās – dejoja sirds un dvēsele.

Par koncerta raitu un aizraujošu norisi 
parūpējās paši deju kolektīva „Ulenbroks” 

dejotāji, deju priekšnesumu pauzēs iz
spēlējot anekdotes un lasot humora pilnu 
dzeju. Dejas mijās ar jokiem, priecējot ska
tītājus un sniedzot gandarījumu pašiem 
dejotājiem.  Gan senās un klasiskās polkas 
un kadriļas, gan itin jestrās un atraktīvās 
jaunrades dejas lika starot smaidiem un 
uzbangot pozitīvām emocijām, piedzīvo
jot prieka pilnu vakaru. Skatītāju atzinību 

un aplausus izpelnījās visas koncerta laikā 
izpildītās dejas. Priekā, smaidos un emo
cijās vairāk nekā divu stundu garais kon
certs aizritēja kā mirklis. 

Dejotājus gaida mēģinājumi un jaunas 
dejas, kā arī jaunas tikšanās par prieku sev 
un par prieku skatītājiem.

Vera Zvēra, deju kolektīva 
„Ulenbroks” dejotāja

Par 
prieku 
sev, par 
prieku 
tev

1. februārī Ulbrokas kultūras 
namā notika Pierīgas pašval-
dību kultūras namu un cen-
tru, mūzikas un mākslas skolu 
direktoru pieredzes apmaiņas 
seminārs, kuru organizēja 
Pierīgas Izglītības un kultūras 
pārvalde Oļģerta Lejnieka va-
dībā.

Seminārā tika izskatītas kultūras, 
mūzikas un mākslas profesionā
lās ievirzes izglītības attīstības 
tendences un plāni Pierīgas paš
valdībās.

Semināra dalībnieki tika iepa
zīstināti ar Stopiņu novada kultū
ras dzīves aktualitātēm, pašdar
bības kolektīvu darbību, pasāku
miem un objektiem – Līgo parku, 
Ulbrokas ezera apkārtni. 

Mūzikas un mākslas skolu di
rektori iepazinās ar Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas dar

bību un profesionālās ievirzes 
izglītības attīstības tendencēm 
mūsu novadā, kā arī skolēnu un 
pedagogu sasniegumiem un ra
došajiem panākumiem.

Paldies semināra organizato
riem – Oļģertam Lejniekam, In
tai Kalniņai un Vitai Pinnei, un 
visiem semināra dalībniekiem 
par ieinteresētību un atsaucību!

Pateicamies Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogiem 
par lielisko koncertu „Deja mū
zikā”! Paldies visiem, kas bija ie
saistīti viesu uzņemšanā!

Fotogalerija: http://stopini.
lv/lv/galerijas/pierigas-novadu-
kulturas-namu-muzikas-un-
makslas-skolu-direktoru-piere-
dzes-apmainas-seminars-ulbro-
ka-2016gada-1februari-310. 

Vita Paulāne, 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja vietniece

Ulbrokā notika Pierīgas novadu kultūras namu un centru vadītāju, mūzikas un 
mākslas skolu direktoru pieredzes apmaiņas seminārs



3“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 5. febRUāRiS, 2016

Jau vairākus gadus bibliotē-
kai ir ļoti laba sadarbība ar 
Sauriešu dienas centru, orga-
nizējot pasākumus. 

Gada nogalē Ziemeļvalstu biblio
tēku nedēļas ietvaros bibliotēkas 
organizētā „Rīta stunda” notika 
dienas centrā, kur radās iespēja 
iepazīties ar Džesiku no Spāni
jas. Viņa, veicot brīvprātīgo dar
bu dienas centrā, ļoti interesējas 
par Latviju. Džesikai patīk lasīt 
grāmatas, tādēļ radās ideja ap
meklēt Latvijas Nacionālo bib
liotēku (LNB). 8. janvārī kopā ar 
trīs brīvprātīgajiem jauniešiem –  

Džesiku, Aresu, Dinko – un Ul
brokas dienas centra vadītāju 
Andu Višķeri devāmies ekskur
sijā uz „Gaismas pili”. Ekskursijas 
laikā jauniešiem bija iespēja gūt 
priekšstatu par Latvijai nozīmī
gām kultūrvēsturiskām vērtībām, 
redzēt, kā aprīkotas lasītavas, no
skaidrot par iespēju patstāvīgi 
apmeklēt LNB un izmantot tur 
pieejamos resursus, jo īpaši angļu 
vai viņu dzimtajā valodā. 

Īpašu interesi izraisīja gan vis
mazākā iespiestā grāmata, gan 
Tautas grāmatu plaukts, gan 
mūsu folkloras vislielākā vērtība –  
Krišjāņa Barona Dainu skapis.

Esot divpadsmitajā stāvā, jau
niešus priecēja skaistie skati uz 
Rīgas vēsturisko centru, Pārdau
gavu, ar biezu ledus kārtu klāto 
Daugavu. Savukārt Aress visus 
priecēja ar muzicēšanu uz arhi
tekta Birkerta dzimtas klavierēm, 
uz mirkli apturot straujo ikdienas 
ritmu.

Paldies jauniešiem, kuri iera
dušies veikt brīvprātīgo darbu un 
ir ieinteresēti uzzināt par Latviju, 
tās vēsturi un šodienas aktualitā
tēm.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Foto: Džesika Himenesa 

Brīvprātīgo jauniešu 
ekskursija uz „Gaismas pili”

Janvārī kopīgi darbojoties ar 
brīvprātīgo jaunieti Džesiku 
Himenesu Sauriešu dienas 
centra apmeklētājiem bija 
iespēja iepazīties ar spāņu 
nacionālo kultūru un ēdienu. 
Nobaudījām „Tortilla de pata-
tas” un „Pitufo andaluz”, kurus 
mums pagatavoja Džesika. 

Aicinām dienas centrā saņemt 
Džesikas sagatavotos 2016. gada 
kalendārus ar fotogrāfijām, lai 
atcerētos par kopīgajām aktivitā
tēm un interesanti pavadītajiem 
brīžiem.

Šomēnes viesojāmies arī Sto
piņu pamatskolā, kur mūs laipni 
uzņēma 2. klase un skolotāja Ine
se. Darbs ritēja spraigi, un katrs 
pagatavoja korķa galda paliktnī
šus – dekorus un korķa vīriņus.

Bija iespēja apgūt tehniku – uz 

pirkstiem adītas daudzkrāsainas 
šalles. Izgatavojām atklātnītes un 
dekoratīvas grāmatzīmes, notika 
sniega izpriecas. 

Meistarklasi sveču liešanā snie
dza Tamāra Losjaka, kura mācīja, 
kā izliet un dekorēt sveces. Sveces 
dekorējām ar dekupāžas metodi, 
no parafīna plāksnītēm locījām 
rozītes un lējām speciālās sveču 
formiņās. Skaista bija pašdarinā
to sveču izstāde, kuru noorgani
zēja Tamāra. Esam apguvuši sve
ču liešanas prasmes un noteikti 
to atkārtosim arī februārī. 

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas 
centra vadītāja

Brīvprātīgās jaunietes aktivitātes janvārī Sauriešu dienas centrā

Šā gada 30. janvārī dienas 
centrā „Līči” brīvprātīgais 
jaunietis Gonsalo (Goncalo 
Correia Oliveira Ferreira) or-
ganizēja un vadīja prezentā-
ciju par savu valsti, kultūru, 
tradīcijām, mūziku, mākslu, 
ēdieniem. 

Kopā ar Gonsalo prezentācijā pie
dalījās meitene no Portugāles –  
Ana –, kura arī strādā kā brīv
prātīgā jauniete Latvijā, bet citā 
novadā. Gonsalo un Ana stāstīja 
par savu valsti, tās nozīmīgā
kajiem kultūras pieminekļiem, 
Portugāles ģeogrāfiju, klimatu. Šī 
prezentācija bija kā virtuāls ce
ļojums Portugālē ar tradicionālu 
un mūsdienīgu portugāļu mū
ziku, skaistāko Atlantijas krastu 
apskati un arī garšas sajūtām, jo 
pēc prezentācijas Ana un Gon
salo gatavoja tradicionālus por
tugāļu desertus – „Leite Creme” 

un „Salame de Chocolate”. Arī 
pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja piedalīties gatavošanas 
procesā, ko aktīvi arī darīja gan 
bērni, gan jaunieši. Pavadot laiku 
dienas centra virtuvē, bērni un 
jaunieši aktīvi sarunājās ar Anu 
un Gonsalo, klausījās slavenāko 
Portugāles un Latvijas mūziku, 
vēlāk spēlēja spēles, tādējādi lie
liski pavadot laiku un veidojot 
starpkultūru sadarbību.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Šis projekts tika finansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikā-
cija (paziņojums) atspoguļo vienī-
gi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

Sācies jauns gads, bet atkār-
tot zināmas lietas par inter-
neta lietošanu nekad nav par 
daudz.

2016. gada 24. janvāra sestdienā 
Upesleju dienas centrā bērni 
iepazinās ar drošību internetā. 
Bērni gan klausījās, gan paši 
papildināja prezentāciju par 
galvenajiem interneta lietošanas 
noteikumiem, kā arī noskatījās 
pamācošas filmas par drošību 
internetā, zīmēja plakātus un 
iepazinās ar spēlēm portālā  
www.drossinternets.lv.
Pats patīkamākais bija tas, ka visi 

bija ļoti atjautīgi un klausījās ar 
interesi. Pēc nodarbības bērni 
atbildēja uz jautājumiem un pat 
nokārtoja eksāmenu! Aizraujoši 
un lietderīgi pavadījām sestdienu.

Aleksandrs Kapanskis

Starpkultūru komunikācija 
dienas centrā „Līči”

Vai esi pārliecināts, ka darbojies 
drošā internetā?
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2016. gada 27. janvārī Stopiņu novadā  (protokols Nr.67, p.4.2.1.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/16
„Par Stopiņu novada budžetu 2016. gadam”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 46. pantu, likumu „Par pašvaldību budžetu” 

1. Apstiprināt konsolidēto Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plānu 2016. gadam (Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt konsolidēto pamatbudžeta izdevumu plāna projektu 2016. gadam (Pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt konsolidēto speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna projektu 2016. gadam (Pielikums Nr.3).

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums plāna projekts 2016.

gadam dome

pašvaldības 
aģentūra 
„Saimnieks”

pašvaldības 
aģentūra „Stopiņu 
ambulance”

Upesleju 
internātpamatskola - 
rehabilitācijas centrs

Gaismas internāt- 
pamatskola

konso- 
lidācija

pavisam 
konsolidētie 
ieņēmumi

A b 1            
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 14 774 612 3 942 150 259 480 1 372 933 838 710 -3 363 071 17 824 814
1.0. Nodokļu ieņēmumi 9 758 457 0 0 0 0 0 9 758 457
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 8 416 021           8 416 021
1.1.0.0. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 8 416 021           8 416 021
1.1.1.0. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8 416 021           8 416 021

1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 8 359 899           8 359 899

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 56 122           56 122

1.4. Īpašuma nodokļi 1 342 436           1 342 436
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 1 342 436           1 342 436
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 342 436           1 342 436
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 689 380           689 380
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 589 380           589 380
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 100 000           100 000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 460 877           460 877
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 425 877           425 877
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 35 000           35 000
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 192 179           192 179

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi 160 179           160 179

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 32 000           32 000
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 854 250 78 100         932 350
8.0.0.0. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma   100         100
8.6.0.0. procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem   100         100

8.6.2.3. pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts 
kasē vai kredītiestādēs   100         100

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 36 750           36 750
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2 250           2 250
9.5.0.0. pašvaldību nodevas 34 500           34 500
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 17 000           17 000
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība 17 000           17 000
12.0.0.0. pārējie nenodokļu ieņēmumi 500 78 000         78 500
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 500 78000         78 500
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 500 78000         78 500

12.3.9.9. pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā 
klasifikācijā 500 78000         78 500

13.0.0.0. ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 800 000           800 000

13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 800 000           800 000
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 289 900 3 234 050 65 880 50 108 0 -542 536 3 097 402

21.3.0.0. ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 275 800 0 4 080 46 608 0 0 326 488

21.3.5.2. ieņēmumi no vecāku maksām 116 500 0 0 21 978     138 478
  pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksa 98 500     21978     120 478
  Ulbrokas mūzikas un mākslas skola 18 000           18 000
21.3.7.0. ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 750           750

21.3.7.9. ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakal-
pojumiem 750           750

21.3.8.0. ieņēmumi par nomu un īri 158 550 0 4 080 24 630 0 0 187 260
21.3.8.1. ieņēmumi par telpu nomu 35 000   4080 24630     63 710
21.3.8.4. ieņēmumi par zemes nomu 25 000           25 000
21.3.8.9. pārējie ieņēmumi par nomu un īri 98 550           98 550
  Sporta kompleksa noma 4 700           4 700
  ieņēmumi no Stopiņu baseina nomas 93 000           93 000
  pārējie ieņēmumi par nomu un īri 850           850
21.3.9.0. ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 9 600 3 209 150 61 800 3 500 0 -542 536 2 741 514
21.3.9.2. ieņēmumi no pacientu iemaksām un medicīniskiem pakalpojumiem     61 800       61 800
21.3.9.4. ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 100 2237900         2 239 000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 8 500 971250   3500   -542536 440 714

21.4.0.0. pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par  iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 500 24 900         29 400

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 4 500 24900         29 400
21.4.9.9. pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 4 500 24900         29 400
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 3 688 005 0 164 600 0 0 0 3 852 605
18.6.0.0. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 3 688 005 0 164 600 0 0 0 3 852 605
18.6.2.0. pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 3 673 005 0 164 600 0 0 0 3 837 605

  No kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības 
pamatbudžetam 136 448           136 448

  Dotācija skolēnu ēdināšanai 92 000           92 000
  iZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība) 1 039 002           1 039 002
  iZM darba algas un soc.nodoklis (speciālās un internātpamatskolas) 2 057 750           2 057 750
  Mērķdotācija 5.-6. gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOi 143 448           143 448
   Dotācija - asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 151 123           151 123
  Dotācija mācību grāmatu iegādei 19 983           19 983
  pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta projektiem             0
  Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi     164600       164 600
  Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOi 3 751           3 751
  pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 21 000           21 000
  Algotie pagaidu darbi 8 500           8 500

18.6.3.0.
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

15 000           15 000

19.0.0.0. pašvaldību budžetu transferti 184 000 630 000 29 000 1 322 825 838 710 -2 820 535 184 000
19.2.0.0. pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 184 000           184 000
19.3.0.0. pašvaldības iestāžu saņemtie transferti augstākas iestādes   630000 29000 1322825 838710 -2820535 0
  Kredīts no Valsts kases 800000       0   800 000
  Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1439695 217629 45276 20310 55011   1777921
  Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 5700 0 0 0 0   5700
  Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā 17 008 607 4 159 779 304 756 1 393 243 893 721 -3 363 071 20 397 035

Saistošo noteikumu Nr. 2/16 Pielikums Nr.1.  
„Stopiņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2016. gadam”.
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kods  koda nosaukums plāns 
2016. gadam konsolidācija

konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2016. gadam

01.000 Vispārējie valdības dienesti 2226956 -19202 2207754

01.110 izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 725800 -19050 706750

1000 Atlīdzība 601245 0 601245
1100 Darba samaksa 467783   467783
  deputātiem 70560   70560

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

133462   133462

2000 preces un pakalpojumi 111480 -19050 92430
2100 komandējumi un dienesta braucieni 2000   2000
2200 pakalpojumi 85300 -17050 68250

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 

22680 -2000 20680

2500 budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1500   1500
5000 pamatkapitāla veidošana 11000   11000
5100 Nemateriālie ieguldījumi 3000   3000
5200 pamatlīdzekļi 8000   8000
6290 pārējās dotācijas iedzīvotājiem 2075   2075
01.110 klientu apkalpošanas centrs 8606 -152 8454
1000 Atlīdzība 8364 0 8364
1100 Darba samaksa 6800   6800

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 1564   1564

2000 preces un pakalpojumi 242 -152 90
2200 pakalpojumi 206 -152 54

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 

36   36

01.721 pašvaldību budžetu iekšējā valsts 
parāda darījumi  (kredītprocenti) 27732   27732

2200 pakalpojumi (Maksājumi par valsts 
parāda apkalpošanu) 2185   2185

4300 pārējie procentu maksājumi (procentu 
maksājumi Valsts kasei) 25547   25547

01.830
Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam (maksājumi pfif)

1464818   1464818

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 435000 -3970 431030
03.100 pašvaldības policija 425000 -3970 421030
1000 Atlīdzība 355800   355800
1100 Darba samaksa 257500   257500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 98300   98300

2000 preces un pakalpojumi 63500 -3970 59530
2200 pakalpojumi 40680 -3970 36710

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

22750   22750

2500 Nodokļu maksājumi 70   70
5000 pamatkapitāla veidošana 5700   5700
5100 Nemateriālie ieguldījumi     0
5200 pamatlīdzekļi 5700   5700
03.200 Civilās drošības dienesti 10000 0 10000
1000 Atlīdzība 8548   8548
1100 Darba samaksa 6580   6580

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 1968   1968

2000 preces un pakalpojumi 1452   1452
2200 pakalpojumi 200   200

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1252   1252

06.000 pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 8434374 -276000 8158374

06.100 pA SAiMNiekS 4159779   4159779
1000 Atlīdzība 1177510   1177510
1100 Darba samaksa 924760   924760

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 252750   252750

2000 preces un pakalpojumi 2845369   2845369
2100 komandējumi un dienesta braucieni 500   500
2200 pakalpojumi 1463419   1463419

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko neuzs-
kaita kodā 5000 

1301250   1301250

2500 Nodokļu maksājumi 80200   80200

4200 procentu maksājumi iekšzemes 
kredītiestādēm 0   0

5000 pamatkapitāla veidošana 136900   136900
5100 Nemateriālie ieguldījumi 4500   4500
5200 pamatlīdzekļi 132400   132400
  būvvalde 170000 0 170000
1000 Atlīdzība 155077   155077
1100 Darba samaksa 120071   120071

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 35006   35006

2000 preces un pakalpojumi 13573 0 13573
2100 komandējumi un dienesta braucieni     0
2200 pakalpojumi 7353   7353

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

6220   6220

5000 pamatkapitāla veidošana 1350 0 1350
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0   0
5200 pamatlīdzekļi 1350   1350

06.600 pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 4104595 -276000 3828595

1000 Atlīdzība 47506   47506
1100 Darba samaksa 38200   38200

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 9306   9306

2000 preces un pakalpojumi 414708 -261000 153708
2100 komandējumi un dienesta braucieni     0
2200 pakalpojumi 413708 -261000 152708

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1000   1000

5000 pamatkapitāla veidošana 3642381 -15000 3627381
5100 Nemateriālie ieguldījumi 35393   35393
5200 pamatlīdzekļi 3606988 -15000 3591988

07.200
Ambulatoro ārstniecības iestāžu 
darbība un pakalpojumi, pA StOpiŅU 
AMbULANCe

321956 -24100 297856

1000 Atlīdzība 214390   214390
1100 Darba samaksa 165900   165900

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 48490   48490

2000 preces un pakalpojumi 78866 -24100 54766
2200 pakalpojumi 52446 -24100 28346

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

26320   26320

2500 Nodokļu maksājumi 100   100
5000 pamatkapitāla veidošana 11500   11500
5100 Nemateriālie ieguldījumi     0
5200 pamatlīdzekļi 11500   11500

6320 pabalsti veselībai (pA „Ambulance”, 
i.Vīksnes privātprakse) 17200   17200

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 861125 -33630 827495
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 500000 -16530 483470
08.110 Sporta komplekss 300000 -9760 290240
1000 Atlīdzība 129324   129324
1100 Darba samaksa 99584   99584

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 29740   29740

2000 preces un pakalpojumi 144946 -9760 135186
2100 komandējumi un dienesta braucieni 1000   1000
2200 pakalpojumi 125410 -9560 115850

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

18536 -200 18336

3260 Subsīdijas nevalstiskajām 
organizācijām 4280   4280

5000 pamatkapitāla veidošana 10450   10450
5200 pamatlīdzekļi 10450   10450
6400 Atbalsts sportistiem 11000   11000
08.120 Stopiņu baseins 200000 -6770 193230
1000 Atlīdzība 113762   113762
1100 Darba samaksa 86802   86802

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 26960   26960

2000 preces un pakalpojumi 85838 -6770 79068
2200 pakalpojumi 73468 -6770 66698

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

12370   12370

5000 pamatkapitāla veidošana 400   400
5200 pamatlīdzekļi 400   400
08.200 kultūra 361125 -17100 344025
08.210 bibliotēkas 92000 -1775 90225
08.211 Ulbrokas bibliotēka 62000 -300 61700
1000 Atlīdzība 46020   46020
1100 Darba samaksa 36526   36526

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 9494   9494

2000 preces un pakalpojumi 9910 -300 9610
2100 komandējumi un dienesta braucieni 80   80
2200 pakalpojumi 8720 -300 8420

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1110   1110

2400 periodika 1000   1000
5000 pamatkapitāla veidošana 4450   4450
5200 pamatlīdzekļi 4450   4450
  t.sk. grāmatas 3500   3500

7210 transferti savstarpējiem norēķiniem ar 
citām pašvaldībām 620   620

08.212 Sauriešu bibliotēka 30000 -1475 28525
1000 Atlīdzība 22315   22315
1100 Darba samaksa 16671   16671

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 5644   5644

2000 preces un pakalpojumi 4225 -1475 2750
2100 komandējumi un dienesta braucieni 30   30

Saistošo noteikumu Nr. 2/16 Pielikums Nr.2
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2200 pakalpojumi 3565 -1475 2090

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

630   630

2400 periodika 800   800
5000 pamatkapitāla veidošana 2100   2100
5200 pamatlīdzekļi 2100   2100
  t.sk. grāmatas 2100   2100

7210 transferti savstarpējiem norēķiniem ar 
citām pašvaldībām 560   560

08.230 kultūras centri, nami un klubi 258000 -12500 245500
1000 Atlīdzība 124670   124670
1100 Darba samaksa 97500   97500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 27170   27170

2000 preces un pakalpojumi 124130 -12500 111630
2200 pakalpojumi 110490 -12500 97990

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

13640   13640

3260 Dotācijas nevalstiskām organizācijām 
un biedrībām 0   0

5000 pamatkapitāla veidošana 4200   4200
5200 pamatlīdzekļi 4200   4200
6423 pārējie pabalsti naudā 5000   5000
08.290 pārējā citur neklasificētā kultūra (tMSt.) 11125 -2825 8300
1000 Atlīdzība 4750   4750
1100 Darba samaksa 3680   3680

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 1070   1070

2000 preces un pakalpojumi 5625 -2825 2800
2200 pakalpojumi 4325 -2825 1500

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1300   1300

5000 pamatkapitāla veidošana 750   750
5200 pamatlīdzekļi 750   750
09.000 izglītība 7339107 -163790 7175317
09.100 pirmsskolas izglītība 1400000 -83620 1316380
1000 Atlīdzība 930587   930587
1100 Darba samaksa 707900   707900

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 222687   222687

2000 preces un pakalpojumi 345445 -83620 261825
2200 pakalpojumi 179940 -83450 96490

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

165505 -170 165335

5000 pamatkapitāla veidošana 44468   44468
5100 Nemateriālie ieguldījumi 400   400
5200 pamatlīdzekļi 44068   44068
6400 pārējās dotācijas iedzīvotājiem 79500   79500

09.200 pamatizglītība, vispārējā un 
profesionālā izglītība 5109057 -70050 5039007

09.210 Stopiņu pamatskola 681457 -34850 646607
1000 Atlīdzība 550873   550873
1100 Darba samaksa 430142   430142

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 120731   120731

2000 preces un pakalpojumi 121259 -34850 86409
2100 komandējumi un dienesta braucieni 250   250
2200 pakalpojumi 57700 -34850 22850

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

63309   63309

5000 pamatkapitāla veidošana 9325 0 9325
5200 pamatlīdzekļi 9325   9325
  t.sk. grāmatas 2000   2000
09.220 Ulbrokas vidusskola 2100000 -16700 2083300
1000 Atlīdzība 1175804   1175804
1100 Darba samaksa 927329   927329

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 248475   248475

2000 preces un pakalpojumi 375845 -16700 359145
2100 komandējumi un dienesta braucieni 2100   2100
2200 pakalpojumi 147889 -16100 131789

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

225856 -600 225256

5000 pamatkapitāla veidošana 542351   542351
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1400   1400
5200 pamatlīdzekļi 540951   540951
  t.sk. grāmatas 11250   11250
6450 balvas olimpiāžu uzvarētājiem 6000   6000
09.240 Gaismas speciālā internātpamatskola 893721 -7500 886221
1000 Atlīdzība 702399   702399
1100 Darba samaksa 560145   560145

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 142254   142254

2000 preces un pakalpojumi 159441 -7500 151941
2100 komandējumi un dienesta braucieni 84   84
2200 pakalpojumi 64471 -7500 56971

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

94686   94686

2500 Nodokļu maksājumi 200   200
5000 pamatkapitāla veidošana 31881 0 31881
5200 pamatlīdzekļi 31881   31881
  t.sk. grāmatas 800   800

09.260 Upesleju internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs 1393243 -11000 1382243

1000 Atlīdzība 933872   933872
1100 Darba samaksa 737291   737291

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 196581   196581

2000 preces un pakalpojumi 383369 -11000 372369
2200 pakalpojumi 153220 -11000 142220

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

229599   229599

2400 izdevumi periodikas iegādei 550   550
5000 pamatkapitāla veidošana 58120 0 58120
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1800   1800
5200 pamatlīdzekļi 56320   56320
  t.sk. grāmatas 3100   3100

7240 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts 
budžetam 17882   17882

09.250 pierīgas izglītības un Sporta pārvalde 15636   15636
7210 transferti izglītības pakalpojumiem 15636   15636
09.510 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 357050 -10120 346930
1000 Atlīdzība 306910   306910
1100 Darba samaksa 238350   238350

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 68560   68560

2000 preces un pakalpojumi 44040 -10120 33920
2100 komandējumi un dienesta braucieni 500   500
2200 pakalpojumi 35340 -10120 25220

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

8200   8200

5000 pamatkapitāla veidošana 5300   5300
5200 pamatlīdzekļi 5300   5300
6400 pārējie pabalsti 800   800
09.810 pārējā izglītības vadība 473000   473000
2200 pakalpojumi 65000   65000

7200 pašvaldību budžeta uzturēšanas izde-
vumu transferti (skol. savst. norēķini) 408000   408000

  eiropas brīvprātīgo darba projekti 25000   25000
2000 preces un pakalpojumi 25000   25000
2200 pakalpojumi 25000   25000
10.000 Sociālā aizsardzība 985423 -21844 963579
10.400 bāriņtiesa 53000 -1375 51625
1000 Atlīdzība 47135   47135
1100 Darba samaksa 36250   36250

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 10885   10885

2000 preces un pakalpojumi 3985 -1375 2610
2200 pakalpojumi 3385 -1375 2010

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

600   600

5000 pamatkapitāla veidošana 1880   1880
5200 pamatlīdzekļi 1880   1880

projekts jauniešiem  kuri nestrādā „proti 
un dari” 10950 0 10950

2000 preces un pakalpojumi 10950 0 10950
2200 pakalpojumi 10950 0 10950
10.900 Ulbrokas dienas centrs 27000 -2750 24250
1000 Atlīdzība 17708   17708
1100 Darba samaksa 13096   13096

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 4612   4612

2000 preces un pakalpojumi 8792 -2750 6042
2200 pakalpojumi 6395 -2750 3645

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

2397   2397

5000 pamatkapitāla veidošana 500 0 500
5200 pamatlīdzekļi 500   500
10.900 Sauriešu dienas centrs 38000 -5217 32783
1000 Atlīdzība 26100   26100
1100 Darba samaksa 18010   18010

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 8090   8090

2000 preces un pakalpojumi 10360 -5217 5143

2200 pakalpojumi, t.sk. Jaunatnes projekti 
19600 eUR 8560 -5217 3343

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1800   1800

5000 pamatkapitāla veidošana 1540   1540
5200 pamatlīdzekļi 1540   1540
10.900 Upesleju dienas centrs 40000 -5440 34560
1000 Atlīdzība 25999   25999
1100 Darba samaksa 19710   19710

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 6289   6289

2000 preces un pakalpojumi 13751 -5440 8311
2200 pakalpojumi 10201 -5440 4761

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

3550   3550

5000 pamatkapitāla veidošana 250   250
5200 pamatlīdzekļi 250   250
10.900 Cekules dienas centrs 18000 -4032 13968
1000 Atlīdzība 10723   10723
1100 Darba samaksa 8349   8349

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 2374   2374
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2000 preces un pakalpojumi 6127 -4032 2095
2200 pakalpojumi 5352 -4032 1320

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

775   775

5000 pamatkapitāla veidošana 1150   1150
5200 pamatlīdzekļi 1150   1150
10.900 Līču dienas centrs 22500 -1720 20780
1000 Atlīdzība 15190   15190
1100 Darba samaksa 12145   12145

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 3045   3045

2000 preces un pakalpojumi 7310 -1720 5590
2100 komandējumi un dienesta braucieni     0
2200 pakalpojumi 5990 -1720 4270

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1320   1320

5000 pamatkapitāla veidošana 0   0
5200 pamatlīdzekļi 0   0
10.700 Aprūpe 11940 0 11940
1000 Atlīdzība 11740   11740
1100 Darba samaksa 9500   9500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 2240   2240

2000 preces un pakalpojumi 200   200
2200 pakalpojumi 200   200

10.700 pārējā citur neklasificētā sociālā 
aizsardzība 484030 0 484030

3230 Subsīdijas nevalstiskajām 
organizācijām 14030   14030

  t.sk. pensionāru padome 4500   4500
  Daudzbērnu biedrība 1500   1500
  Represēto biedrība 3500   3500
  Sarkanais krusts 350   350
  biķeru evaņģēliski luteriskā draudze 4180   4180
6000 Sociālie pabalsti 441000   441000
6250 pašvaldību sociālie pabalsti naudā 54800   54800

6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 
naudā GMi 27000   27000

6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 32000   32000

6320 pašvaldību sociālā palīdzība 
iedzīvotājiem natūrā 72000   72000

6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā 50000   50000

6400
pārējie klasifikācijā neminētie 
maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas

205200   205200

7210 transferti sociālo funkciju 
nodrošināšanai 29000   29000

10,500 Algotie pagaidu darbi 13220 0 13220
1000 Atlīdzība 3597   3597
1100 Darba samaksa 2717   2717

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 880   880

2000 preces un pakalpojumi 210   210
2200 pakalpojumi 10   10

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

200   200

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības 
pabalsti naudā 9000   9000

7200 pašvaldību uzturēšanas transferti 413   413

7245

pašvaldības atmaksa valsts budžetam 
par iepriekšējos gados saņemto, bet 
neizlietoto valsts budžeta transfertu 
uzturēšanas izdevumiem

413   413

10.900 Sociālais dienests 115000 -1310 113690
1000 Atlīdzība 104715   104715
1100 Darba samaksa 80487   80487

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 24228   24228

2000 preces un pakalpojumi 8185 -1310 6875
2100 komandējumi un dienesta braucieni 300   300
2200 pakalpojumi 6095 -1310 4785

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

1790   1790

5000 pamatkapitāla veidošana 2100   2100
5200 pamatlīdzekļi 2100   2100
  Norvēģu finanšu instrumenti 660   660
1000 Atlīdzība 660   660
1100 Darba samaksa 534   534

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 126   126

  Asistentu pakalpojumi 151123 0 151123
1000 Atlīdzība 144852   144852
1100 Darba samaksa 117204   117204

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 27648   27648

2000 preces un pakalpojumi 4771   4771
2200 pakalpojumi 4021   4021

2300
krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 

750   750

5000 pamatkapitāla veidošana 1500   1500
5200 pamatlīdzekļi 1500   1500
  kredīta atmaksa Stopiņu novada dome 335630   335630
  kOpā pLāNOtie iZDeVUMi 20939571 -542536 20397035

    Autoceļu fonds Dabas resursu nodoklis

kods ieņēmumu un izdevumu nosaukums
Stopiņu 
novada 
dome

pA 
„Saimnieks” konsolidācija pavisam

Stopiņu 
novada 
dome

pA 
„Saimnieks” konsolidācija pavisam

konsolidētais speciālā 
budžeta 2014. gada 
plāns, eUR

  ieņēmumi - pavisam 142324 142412 -142312 142424 4885345 287943 -220000 4953288 5238024
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis         2000000     2000000 2000000

8.6.2.0. pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem kredītiestādēs   100   100   100   100 200

18.6.2.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 142312     142312         142312
19.3.0.0. pašvaldības iekšējie transferti   142312 -142312 0   220000 -220000 0 0
  tekošā gada ieņēmumi 142312 142412 0 284724 2000000 220100 -220000 2000100 2284824
  Atlik. gada sākumā 12 0   12 2885345 67843   2953188 2953200
  izdevumi kopā 142324 142412 0 284736 4885345 287943 -220000 4953288 5238024
  Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi 142324 142412 0 284736 4885345 287943 -220000 4953288 5238024
1000 Atlīdzība   37147   37147 0 2993   2993 40140
1100 Darba samaksa   30100   30100   2440   2440 32540

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas   7047   7047   553   553 7600

2000 preces un pakalpojumi 12 78265 0 78277 104732 127950 0 232682 310959
2200 pakalpojumi 12 2925   2937 104732 127450   232182 235119

2300 krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000   75340   75340       0 75340

2500 budžeta iestāžu nodokļa maksājumi           500   500 500
5000 pamatkapitāla veidošana 0 27000 0 27000 4560613 157000 0 4717613 4744613
5100 Nemateriālie ieguldījumi               0 0
5200 pamatlīdzekļi   27000   27000 4560613 157000   4717613 4744613
7230 pašvaldību budžeta iekšējie transferti 142312   0 142312 220000 0 -220000 0 142312
  Atlikums gada beigās 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saistošo noteikumu Nr. 2/16 Pielikums Nr.3
2016. gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns, EUR

Saskaņā ar 2016. gada 27. janvārī Stopiņu novada domes sēdē apstiprināto pašvaldības 
budžetu kā lielākos darbus novadā plānojam – kultūras centra celtniecības uzsākšanu 
Ulbrokā, Stopiņu pamatskolai tiek izstrādāts projekts sporta zāles, ēdamzāles un 
virtuves rekonstrukcijai. Šogad atjaunosim vairākas pagalmu teritorijas – Institūta ielā 
10, Institūta ielā 19 un Peldu ielā 4/6, Ulbrokā, Upeslejas 8 un Sauriešu 5. Tiks pabeigti 

Acones ielas un Dienvidu ielas rekonstrukcijas darbi. Šogad plānots veikt ceļa Lielkājas–
Kalves rekonstrukciju, Dambja ielas, Vidus ielas, Kļavu ielas un Daktermuižas ielas 
asfaltēšanu, Meža un Volgas ielas asfaltēšanu un meliorāciju un ielas rekonstrukciju 
apkārt Upeslejas 9. Ozolu un Kadiķu ielā plānots izbūvēt ātrumvaļņus.

Stopiņu novada pašvaldība

Lielākie plānotie darbi 2016. gadā Stopiņu novadā
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Tradicionāli jaunā gada janvāris 
ir sākums jaunām vēl nezinā-
mām lietām pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Pienenīte” sešga-
dīgajiem audzēkņiem. Rudens 
pusē tiks uzsāktas skolas gaitas, 
tāpēc jo lieti noder iepazīšanās 
ar bibliotēku un tur esošo grā-
matu dzīvi. Bibliotekārā stunda 
„Kur un kā „dzīvo” grāmatas?” 
rada interesi un darbošanās 
prieku bērniem no grupiņām 
„Knīpas un Knauķi”, „Zaķēni”/
„Burtiņi” un  „Zvaigznītes”. 

Ceļš uz Ulbrokas bibliotēku ir 
sniegoti balts un īpaši mirdzošs no 
sniegpārslu zvaigznītēm. Ir ziema, 
un pūš auksts vējš. Taču sagaidī
šana, ienākot grāmatu pasaulē, ir 
pasakaini silta. Gluži kā pasakā 
par omulīgo trollīti Muminu un 
viņa draugu Susuriņu. Somu li
teratūras varoņi ir iecienīti visā 
plašajā pasaulē. To draudzība ir 
mūsdienīgi saprotama un pēc ko
pīgi izlasītas grāmatas „Mumins 
un sniegs” arī sarunas vērta, lai 
padomātu: Vai Somijā ir sniegs? 
Kas ir ģimene? Kas ir draugs? Ko 
es daru, kad man ir garlaicīgi? Vai 
jau protu vai vēl jāmācās lasīt? At

bildi uz pēdējo jautājumu atstājām 
skolotāju un bērnu vecāku ziņā.

Savukārt par bibliotēkā esošā 
krājuma kārtību, kārtojumu un 
piedāvājumu sarunas gaitā. Vi
siem notikumiem gan pasakā, 
gan bibliotēkas apmeklējumā no
teikta virzība. Lai kopīgi izlasītu 
minēto grāmatu, pavisam nopiet
ni bibliotēkas darbinieces Daiga 
un Ivita iepazīstināja ar bibliotē

kā esošajām grāmatām un nosa
cījumiem, kas jāievēro, lai kļūtu 
par bibliotēkas lasītāju. Uzsvēra 
vecāku lomu un pateicās tām ģi
menēm, kurās bērni jau ir Ulbro
kas bibliotēkas lasītāji. Stāstījumā 
par rakstniekiem, kas saraksta 
grāmatas, atklājām, ka arī Stopi
ņu novadā dzimis un dzīvojis vai
rāku bērnu grāmatu dzejnieks un 
atdzejotājs Pēters Brūveris. 

Brīvbrīdis bērnu un grāmatu 
saskarsmē, kad katrs izvēlas sev 
saistošu, jau zināmu vai vēl ne
zināmu grāmatu, ir jaunas pa
tiesības un atklāsmes vērts. Acu 
skatiens ir dziļāks, sarunas – no
pietnākas, un rodas cerība, ka 
sniegotais sniegpārslu ceļš atstājis 
pēdas nākotnes uzdevumiem.

Noslēgumā secinām, ka šī brīža 
pārmaiņas bibliotēkās ir aizraujo

šas un sabiedrību iedvesmojošas, 
piesaistot ikviena uzmanību. Bib
liotekārs no krājumu pārvaldītāja 
kļuvis par aktīvu satura veidotāju, 
tematisku pasākumu režisoru un 
organizatoru. Bibliotēkas krājums 
nosaukumos atrodams ne tikai tā 
plauktos, bet arī elektroniskajā ka
talogā    http://salaspils.biblioteka.
lv/Alise/lv/6/home.aspx, un, pras
mīgi rīkojoties, tas dod iespēju 
atlasīt, rezervēt sev interesējošu 
literatūru, kā arī pagarināt, ja grā
matu lasīšanas termiņš ir beidzies.

Atklāsmes un sajūtu mirkļus no
tiekošajā vērojiet fotogrāfijās tīmek
ļa vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas. 

Paldies pirmsskolas izglītības ie
stādes „Pienenīte” metodiskajam un 
pedagoģiskajam kolektīvam par sa
darbību un aktīvu dalību pasākuma 
norisē! Uz tikšanos klātienē jaunās 
aktivitātēs!

n Bērnu viesošanās iespaidi bibliotēkā 
lasāmi un skatāmi arī PII „Pienenīte” mājasla-
pā: http://www.ulbroka-pienenite.lv/235.

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja

„Un tiem, kas zvaigžņu ceļu iet, šī zeme brīnumaina šķiet” 
Evija Gulbe. Zvaigznīte snieg.

2016. gadā aprit 70 gadu, 
kopš dibināta Apvienoto Nā-
ciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācija. 

Izglītības joma ir UNESCO dar
bības pirmā prioritāte un arī tās 
lielākais darbības lauks. Visā pa
saulē UNESCO strādā, lai veici
nātu izglītības pieejamību visiem, 

uzlabotu izglītības kvalitāti un 
nodrošinātu tās atbilstību ikviena 
dažādajām vajadzībām, ticot, ka 
tieši izglītība ir sociālās un ekono
miskās attīstības priekšnoteikums.

Atzīmējot šo gadadienu, 
UNESCO Čehijas Republikas 
Nacionālā komisija aicinājusi 
44. Starptautisko bērnu mākslas 
izstādi–konkursu „Lidice 2016” 

veltīt tēmai „Skola? Izglītība!”.
Konkursam tika iesūtīti 897 

darbi no 53 Latvijas novadiem un 
pilsētām. Latvijas kārtas laureātu 
izstādei tika izvirzīti 196 darbi, tajā 
skaitā arī Gaismas internātpamat
skolas mājturības un tehnoloģiju 
skolotājas Ārijas Vītoliņas audzēk
ņu. Laureātu darbu izstāde ir apska
tāma no 2016. gada 4. februāra līdz 

18. februārim Rīgas domē, Rāts
laukumā 1, laureātu apbalvošana 
notiks 18. februārī plkst. 14.00 Rī
gas Latviešu biedrības namā.

Stopiņu novads Gaismas in
ternātpamatskolas darba „Mūsu 
Gaismas skola un mēs” autori: 
Aija Pakalniete, Katrīna Rutko, 
Sanija Vorslava, Marks Zand
bergs, Artis Jansons, Juris Mu

raško, Ģirts Kuncītis, Jana Gai
žute, Daniels Nikolajevs, Artūrs 
Kratovskis, Ralfs Obeļjanovs. 
Skolotāja – Ārija Vītoliņa.

Apsveicam laureātus ar gūta
jiem panākumiem! Paldies sko
lotājai Ārijai!

R.Grebežniece, 
Gaismas internātskolas 

ārpusklases darba organizatore

Gaismas internātpamatskolas audēju pulciņa dalībnieki – 44. Starptautiskā 
bērnu māksla konkursa „Lidice 2016” Latvijas kārtas laureāti

Gaismas skolas ziemas prieki... Gada pirmais mēnesis Gais-
mas skolas skolēniem aizri-
tējis, izbaudot ziemas prie-
kus. Baltais, pūkainais sniegs 
aicināt aicināja visus aktīvi 
izmantot gan ragaviņas, gan 
slēpes. Sporta stundu laikā 
apgūtās iemaņas lieliski no-
derēja jautrajās stafetēs, ku-
rās piedalījās visi skolas inter-
nātā dzīvojošie bērni. Tā tik 
bija vizināšanās! Īstas ragavi-
ņu vilkšanas sacensības!

5. janvārī skolā viesojās ciemiņi 
no Ikšķiles PII „Urdaviņa”. Iepa
zīstinājām ciemiņus ar mūsu sko
las ikdienas darbu un parādījām 
arī iestudējumu „Sprīdīša ceļo
jums uz laimīgo zemi”.

11. janvārī klausījāmies skaistu 
koncertu, ko sniedza Rīgas Mūzi
kas internātvidusskolas audzēk
ņi.

Barikāžu notikumus pārru

nājām pie sava barikāžu atceres 
ugunskura. Atmiņās par šiem 
trauksmainajiem notikumiem 
dalījās skolotāji, kas bija Rīgā 
1991. gadā. Bērni apskatīja arī 
barikāžu aizstāvja piemiņas zīmi, 
kuras īpašnieks ir mūsu skolas 
skolotājs Jānis Maļinovskis.

Mēnesi noslēdzām ar dejiskām 
aktivitātēm diskotēkā, kurā ieejas 
biļete bija katra skolēna izveido
tā zvaigzne. Katra internāta gru
pa bija sagatavojusi atrakciju vai 
rotaļu, kurā aicināja piedalīties 
visus diskotēkas apmeklētājus. 
Minējām mīklas, dejojām „Put
niņdeju” un „Limbo”. Paldies 
komercklases audzēknim Mon
vīdam Šalajevam un skolotājam 
Ojāram Zvirbulim par prasmīgo 
mūzikas atskaņošanu diskotē 
kā.

R.Grebežniece,
Gaismas internātskolas 

ārpusklases darba organizatore
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20. janvārī draudzīgais Eko-
padomes kolektīvs devās eks-
kursijā uz a/s „Getliņi EKO”. 
Mūs sagaidīja pozitīvā un 
smaidošā uzņēmuma pārstā-
ve Anda Zandberga. 

Mūsu ceļojums pa Getliņu poli
gonu sākās jau pie vārtiem. Uzzi
nājām, kā tiek nosvērtas atkritu
mu mašīnas un kāds ir atkritumu 
tālākais ceļš poligonā. Aplūkojām 
lielo atkritumu kalnu. Lai gan 
baltais sniegs šobrīd to ir apsedzis 
un atkritumus mazliet paslēpis, 
tomēr kalna izmērs ir iespaidīgs. 
Anda neslēpa, ka to ļoti iemīlēju
ši arī putni. Ir pat novērotas ļoti 
reti sastopamas putnu sugas. 

Lai iegūtu vairāk informācijas 
par uzņēmuma „Getliņi EKO” 
vēsturi un nākotnes plāniem, de
vāmies uz Konferenču zāli. Bija 
patiess prieks tur ieraudzīt mūsu 
PII „Pienenītes” bērnu un viņu 
vecāku kopdarbus – ekopuķes. 

Ekopuķu izstāde mūsu „Piene
nītē” bija 2015. gada pavasarī 
un jūnijā, bet vēlāk puķu izstāde 
„aizceļoja” uz a/s „Getliņi EKO” 
priecēt apmeklētājus un ekskur
santus.

Anda atklāja, ka par  mūsu eko
puķēm lielu ieinteresētību ir izrā
dījuši gan pašmāju, gan  ārvalstu 
viesi. Viesi apbrīno un ar lielu 
aizrautību aplūko katru puķi. 

Noskatījāmies arī prezentācijas 
filmu par poligona izveidošanas 
pirmsākumiem un uzņēmuma 
„Getliņi EKO” attīstību un sa
sniegumiem. Liels prieks par ne
sen atklāto šķirošanas rūpnīcu, 
kurā datorizēti šķiro mājsaimnie
cībās nesašķirotos atkritumus. 

Uzzinājām, kā uzņēmumam, 
kas nodarbojas ar atkritumu 
savākšanu, radās ideja audzēt 
tomātus. Kāpēc tomāti? Tāpēc, 
ka tomātiem patīk siltums! No 
atkritumiem veidojas gāze, no 
gāzes arī siltums. Jāatklāj, ka to

māta „ceļojums” no sēkliņas līdz 
pircēja maltītei ir gana sarežģīts 
un laikietilpīgs. Katrs tomāts tiek 
rūpīgi audzēts un nogādāts pie 
pircēja.  

Pēdējā ekskursijas pieturvie
ta bija tomātu siltumnīca. Ieejot 
tās priekštelpā, nevarēja nesajust 
tomātu smaržu! Lai gan ārā ir 
ziema, likās, ka esam piemājas 
dārziņā, kur smaržo pēc vasaras 
un gardajiem tomātiem. Lai pa
garinātu šo vasaras smaržu un 
garšu, uzņēmuma veikaliņā iegā
dājāmies arī gardos tomātus!

Jāsaka liels paldies PII „Pie
nenīte” Ekopadomei par iespēju 
doties ekskursijā uz atkritumu 
pārstrādes uzņēmumu „Getliņi 
EKO”, kā arī liels paldies draudzī
gajai Andai Zandbergai par izzi
nošo un jauko ekskursiju. 

Turpināsim iesākto! 
Dzīvosim zaļi!

Aivita Muzikante, pii „pienenīte” 
ekopadomes pārstāve

PII „Pienenīte” Ekopadomes 
brauciens uz „Getliņi EKO” 

Sauriešu bibliotēkas lasītāji 
jau trešo gadu iesaistās lasī-
šanas veicināšanas program-
mā „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija”, un iepriekšējā gadā 
šīs programmas ietvaros uz-
sākām sadarbību ar Upesleju 
internātpamatskolas–rehabi-
litācijas centra bibliotēku. 

Bibliotekāre Gunta Bruģētāja 28. 
janvārī organizēja diskusiju par 
jauniešu aktuāliem problēmjautā
jumiem viņu ikdienā saskarsmē ar 
vienaudžiem, par atšķirīgo, kopī
go, iecietību pret citādo, līdzcietī
bu, spēju palīdzēt citam. Sauriešu 
bibliotēkā saņēmām aicinājumu ar 

bibliotēkas lasītājiem – jauniešiem –  
piedalīties diskusijā ar Upesleju in
ternātpamatskolas–rehabilitācijas 
centra audzēkņiem no 8. un 9. kla
sēm. Diskusijas tēmu bija rosinājusi 
šī gada programmas kolekcijā ie
kļautā grāmata R.Dž.Palasio „Brī
nums”, kur stāstīts par puisi ar sejas 
defektu un viņa vienaudžiem. Dis
kusijā piedalījās arī latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Ieva Rasi-
ma, kura kopā ar audzēkņiem lasī
jusi šo grāmatu. Kopā ar bibliotekāri 
Guntu un skolotāju Ievu rosinājām 
jauniešus uz atklātu sarunu par viņu 
pieredzi un attieksmi pret vienau
džiem, kuri atšķiras ar savu vizuālo 
tēlu, uzvedību, pret vienaudžiem ar 

īpašām vajadzībām. Interesanti bija 
vērot, kā internātpamatskolas un vi
dusskolas audzēkņi diskutējot seci
nāja, ka viņu skolas ikdienā ir daudz 
kopīga, kaut arī katrs ir ar savu dzī
ves pieredzi un stāstu.

Diskusijas beigās jaunieši atzi
na, ka tā bija ļoti interesanta un 
vērtīga, un izteica vēlēšanos pie
dalīties līdzīgā diskusijā.

Paldies bibliotekārei Guntai par 
lielisko ideju, jauko uzņemšanu 
un Sauriešu bibliotēkas lasītājām 
Danai Bulei, Annai Kolpakovai 
un Alēnai Ruplānei par atsaucību 
un aktīvu iesaistīšanos diskusijā!

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja 

Jaunieši diskutē ar un par vienaudžiem

Janvāris Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēk-
ņiem un pedagogiem bija 
ļoti bagāts ar konkursiem, 
laureātiem un pasākumiem. 

Viss iesākās decembra beigās, 
kad visi kokles, akordeona un 
ģitāras klases audzēkņi pieda
lījās Valsts konkursa I kārtā 
(skolas atlases konkurss). Pēc 
konkursa nolikuma no skolas 
uz konkursa II kārtu (reģionālo 
konkursu) izvirza vismaz vienu 
audzēkni no katras izglītības 
programmas.  Reģiona konkur
si notika janvārī. Kokles klasi 
reģionā pārstāvēja mūsu mazās 
koklētājas Paula Lenša (1. klase), 
Līna Leimane un Marta Plūme 
(2. klase), kuras māca skolotāja 
Ieva Kalniņa. Meitenes pārlie
cinoši atskaņoja savu konkursa 
programmu – latviešu tautas 
dziesmas apdari vai latviešu 
komponista oriģinālskaņdarbu 
un baroka vai klasicisma laik
meta skaņdarbu – un bija ļoti 
līdzvērtīgas ar pārējām konkur
sa dalībniecēm, kas piedalījās 
jaunākajā grupā. 

Ģitāras klasi reģiona konkur
sā pārstāvēja Artis Grunde (3. 
klase), Reinis Salaks (4. klase) 
un Baiba Ance Barkāne (5. kla
se), kurus māca skolotāja Terēza 
Šefere. Visi trīs audzēkņi izvir
zīti dalībai Valsts konkursa III 
kārtā (fināls), kas notiks 16. un 
17. februārī Augusta Dombrov
ska mūzikas skolā. Artis Grunde 
ieguva  1. vietu II vecuma gru
pā, bet III vecuma grupā  Baiba 
Ance Barkāne ieguva 1. vietu un 
Reinis Salaks 2. vietu. Konkursa 
dalībniekiem bija jāatskaņo di
vus vai trīs dažāda rakstura un 
laikmeta skaņdarbus – brīvas 
izvēles skaņdarbu/s un obligāto 
skaņdarbu atkarībā no grupas.

Akordeona klasi reģiona 
konkursā pārstāvēja skolotājas 
Anitas Riekstas audzēkņi Emīls 
Rasmuss Sadovskis (2. klase), 
Karolīna Arbuzova (3. klase), 
Ričards Puķudārzs (4. klase), Iļja 
Talatins (5. klase), Monta Megi
ja Igaune (6. klase) un Taisija 
Kožarina (7. klase). Uz Valsts 
konkursa finālu, kas notiks pie 
mums Ulbrokas kultūras namā 
8. un 9. februārī, tika izvirzīti 
Taisija Kožarina un Iļja Talatins, 
abiem I vieta. Pie diploma par II 
vietu tika Karolīna Arbuzova.

11. janvārī flautas klases vecā
ko klašu audzēknes kopā ar sko
lotāju Dainu Treimani devās uz 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju, lai klausītos flautis

tes Ilonas Meijas koncertu. Ilona 
Meija kopš 2008. gada ir Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka
dēmijas flautas spēles, orķestra 
repertuāra un koka pūšamo in
strumentu kvinteta pasniedzēja, 
docente. Koncertā skanēja lat
viešu komponistu mūzika, au
dzēknes varēja iepazīties arī ar 
flautas saspēli dažādos kamer
ansambļos – gan ar klarneti un 
oboju, gan balsi. Bet janvāra iz
skaņā skolotājas Dainas Treima
nes audzēknes Inta Paula Briņķe 
(5. klase) un Katrīna Līna Trek
tere (6. klase) ar panākumiem 
piedalījās XXI Jauno pūšamins
trumentu un sitaminstrumen
tu izpildītāju konkursā, viņām 
palīdzēja koncertmeistare Inga 
Sarkane.

Pēc ilgāka pārtraukuma kon
kursos sāk piedalīties arī kla
vierspēles klases audzēkņi. Ieva 
Anušēvica (3. klase, skolotāja 
Ginta Stalidzāne) veiksmīgi pie
dalījās XI Starptautiskajā Pētera 
Čaikovska klaviermūzikas izpil
dītāju solistu konkursā, bet Lidi
ja Mergolde (8. klase, skolotāja 
Natālija Fjodorova) piedalījās 
Jāzepa Mediņa reģiona mūzikas 
skolu vecāko klašu audzēkņu 
festivālā – koncertā.

Nu jau otro reizi mūsu skolā 
notika jaunrades pēcpusdiena 
„Neturi žirafi aiz dzīvžoga”, ku
ras iniciatore ir solfedžo skolotā
ja Žanna Stankeviča. Jaunrades 
pēcpusdiena pulcēja kopā mūsu 
skolas audzēkņus, kuri savā brī
vajā laikā ir radījušu kādu oriģi
nālu mākslas darbu vai muzikā
lu sacerējumu. Arī pati skolotāja 
bija uzrakstījusi dziesmu, jo tāds 
bija skolotājas Žannas solījums 
bērniem – uzrakstīt jauku titul
dziesmu šim pasākumam.

Janvārī pie mums ar koncer
tu un izstādi viesojās Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un pedagogi. 
Kopīgi muzicējām un dalījāmies 
pieredzē par koncertu un izstāžu 
organizēšanu, par vasaras rado
šajām nometnēm, par aktualitā
tēm kultūrizglītībā. Jūrmalnie
kus gaidījām ilgi, 13 gadu, bet 
galvenais – sagaidījām! Skolas 
direktore Ieva Lazdauska mūs 
uzaicināja viesoties arī pie vi
ņiem, mēs apsolījām un teicām, 
ka 13 gadu tam nebūs vajadzīgs!

Paldies visiem skolotājiem par 
ieguldīto darbu, un novēlēsim 
veiksmi mūsu valsts konkursu 
finālistiem!

Vita Pinne, 
Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Spraigais janvāris 
Mūzikas un mākslas 
skolā
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Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
2016. gada 13. janvārī, protokols nr.66

Apstiprinātas „Stopiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu speci
fikācijas”, pieejamas: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-autocelu-uzturesana. 
Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. ga
dam” pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”.
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1.1.1.2. iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
pārskata 
gadā

7516918 60421     7577339

21.3.9.9. Citi 
ieņēmumi 
par maksas 
pakalpo-
jumiem

397740   2951 -2951 397740

  kOpā   60421 2951 -2951  

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

Kods Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam ar 
grozījumiem

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam ar 
grozījumiem

01.110 Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas    

2200 Pakalpojumi 75435 76767

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

21982 22207

01.721
Pašvaldību budžetu iekšējā 
valsts parāda darījumi  
(kredītprocenti)

   

2200 Pakalpojumi 0 2458

4300 Pārējie procentu maksājumi 31300 28842

01.830
Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam (maksājumi PFIF)

802421 808816

03.100 Pašvaldības policija    

2200 Pakalpojumi 32700 32831

06.100 PA „SAIMNIEKS”    

2200 Pakalpojumi 1513800 1516751

06.600
Pārējā pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas 
darbība

   

2200 Pakalpojumi 174050 167008

5200 Pamatlīdzekļi 2158966 2210113

08.110 Sporta komplekss    

2200 Pakalpojumi 105156 104836

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

19289 19484

08.120 Stopiņu baseins    

2200 Pakalpojumi 76046 76360

08.211 Ulbrokas bibliotēka    

2200 Pakalpojumi 7240 7374

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

1850 1716

08.212 Sauriešu bibliotēka    

2200 Pakalpojumi 2400 2525

08.230 Kultūras centri, nami un klubi    

1100 Darba samaksa 93100 92100

2200 Pakalpojumi 101790 105446

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

14495 13795

3260 Dotācijas nevalstiskām 
organizācijām un biedrībām 1500 493

09.100 Pirmsskolas izglītība    

2200 Pakalpojumi 96209 106758

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

158165 158225

5200 Pamatlīdzekļi 59551 50392

09.210 Stopiņu pamatskola    

2200 Pakalpojumi 26330 26950

09.220 Ulbrokas vidusskola    

1100 Darba samaksa 888140 868449

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

205486 225177

2200 Pakalpojumi 207496 207058

09.240 Gaismas speciālā 
internātpamatskola    

2200 Pakalpojumi 58782 58540

09.260 Upesleju internātpamatskola–
rehabilitācijas centrs    

2200 Pakalpojumi 151036 143756

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000

268167 273840

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3158 547

5200 Pamatlīdzekļi 470977 475043

09.510 Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola    

1100 Darba samaksa 244010 242547

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

66155 67618

2200 Pakalpojumi 25011 25417

10.400 Bāriņtiesa    

2200 Pakalpojumi 3120 3510

10.900 Līču dienas centrs    

1100 Darba samaksa 11700 12146

2200 Pakalpojumi 5530 5394

10.900 Sauriešu dienas centrs    

2200 Pakalpojumi 3461 4201

10.900 Cekules dienas centrs    

2200 Pakalpojumi 3380 3690

10.900 Ulbrokas dienas centrs    

2200 Pakalpojumi 3293 3793

10.900 Sociālais dienests    

2200 Pakalpojumi 4200 4325

  KOPĀ    
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1. Vispārējie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā tiek sniegts Stopiņu 
novada Domes (turpmāk – Do
mes) atbalsts mūzikas, mākslas, 
zinātnes un citu sasniegumu vei
cināšanai.

1.2. Tiesības saņemt Domes at
balstu ir šādiem pretendentiem: 

1.2.1. personām, kuras Stopiņu 
novada administratīvajā teritori
jā deklarējušas savu dzīvesvietu; 

1.2.2. individuālajiem mūzi
ķiem, māksliniekiem, zinātnie
kiem vai kolektīviem, kuri pār
stāv Stopiņu novadu.

1.3. Iesniegumam jāpievieno 
dokuments par pretendenta dzī
vesvietas deklarāciju vai kolektī
va saikni ar Stopiņu novadu.

1.4. Iesniegumu izvērtē un 
naudas balvas apmēru saskaņā ar 
šiem noteikumiem nosaka Izglī
tības, kultūras, sporta un jaunat
nes lietu komiteja.

1.5. Pretendēt uz atbalstu nav 
tiesīgas personas, kuras ir pārstā
vējušas kādu no Stopiņu novada 
izglītības iestādēm un saņēmušas 
naudas balvu par sasniegumiem 
saskaņā ar šīs izglītības iestādes 
noteikumiem.

2. Finansējuma piešķiršana
2.1 Stopiņu novada domes Iz

glītības, kultūras, sporta un jau
natnes lietu komiteja:

2.1.1 izvērtē iesniegumu un 
klāt pievienotos dokumentus: 
konkursa, skates, simpozija vai 
olimpiādes, festivāla nozīmīgu
mu, piedalījušos valstu skaitu un 
mākslinieku, audzēkņu vai kolek
tīvu skaitu;

2.1. 2 piešķir naudas balvu at
bilstoši noteikumu pielikumam;

2.1.3. var atteikt naudas balvas 
piešķiršanu, norādot pamatotus 
iemeslus.

2.2. Komiteja ir tiesīga piepra
sīt no iesniedzēja nepieciešamo 
papildu informāciju vai arī uzai
cināt naudas balvas pretendentu 
uz Komitejas sanāksmi.

2.3. Naudas balvu piešķiršanai 
izmantojami Stopiņu novada do
mes kultūras budžetā paredzētie 
līdzekļi.

2.4. Neatkarīgi no iegūto vietu 
daudzuma mākslinieki, audzēkņi 
un kolektīvi uz naudas balvu var 
pretendēt tikai vienu reizi gada 
laikā, izvēloties, par kuru sasnie
gumu vēlas saņemt naudas balvu. 
Atsevišķos gadījumos Komiteja 
ir tiesīga lemt par gadījumiem, 
ja pretendenti ir guvuši sasniegu
mus vairākkārt gada laikā.

2.5. Stopiņu novada domes Iz
glītības, kultūras, sporta un jau
natnes lietu komiteja var lemt par 
papildu naudas balvas piešķir
šanu līdz EUR 800,00 Stopiņu  
novada māksliniekiem, zinātnie
kiem,  kolektīviem un to vadī
tājiem par ieguldījumu Stopiņu  
novada kultūras, mākslas un zi
nātnes attīstībā.

2.6. Finansiālais atbalsts da
lībai konkursā, skatē, simpozijā 
vai olimpiādē individuālajiem 
dalībniekiem vai kolektīviem: 
transporta izdevumiem, dalības 
maksai, apdrošināšanai un citiem 
ar dalību saistītiem izdevumiem. 
Pretendēt uz finansiālā atbalsta 
piešķiršanu var juridiska perso

na, piestādot rēķinu. 
2.6.1. Individuālajiem dalīb

niekiem dalībai starptautiskajos 
konkursos, skatēs, simpozijos vai 
olimpiādēs kalendārā gada ietva
ros atbalsts tiek piešķirts šādos 
apmēros:

2.6.1.1. līdz 215,00 EUR (divi 
simti piecpadsmit euro) dalībnie
kam, ja viņam iepriekšējā kalen
dārā gada laikā bijuši sasniegumi 
Latvijas reģionu   un valsts nozī
mes konkursos, skatēs, simpozi
jos vai olimpiādēs – iegūtas no 1. 
līdz 3. vietai; vai, ja viņam, pār
stāvot Latvijas valsti, iepriekšējā 
kalendārā gada laikā bijuši sa
sniegumi starptautiskas nozīmes 
konkursos, skatēs, simpozijos vai 
olimpiādēs – iegūtas no 1. līdz 3. 
vietai.

2.6.1.2. līdz 110,00 EUR (viens 
simts desmit euro), individu
ālajam dalībniekam startējot 
kolektīva sastāvā, ja kolektīvam 
iepriekšējā kalendārā gada laikā 
bijuši sasniegumi Latvijas reģio
nu  un valsts nozīmes konkursos, 
skatēs, simpozijos vai olimpiādēs, 
iegūtas no 1. līdz 3. vietai; ja ko
lektīvam, pārstāvot Latvijas valsti, 
iepriekšējā kalendārā gada laikā 
bijuši sasniegumi starptautiskas 
nozīmes konkursos vai skatēs – 
iegūtas no 1. līdz 3. vietai.

2.6.2. Finansiālā atbalsta saņē
mējs atskaitās par piešķirtajiem 
līdzekļiem ne vēlāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pēc konkursa, skates, 
simpozija vai olimpiādes dienas 
un piešķirtā finansiālā atbalsta 
izlietošanas, iesniedzot Stopiņu 
novada domē finanšu atskaiti (2. 

pielikums) un attaisnojuma do
kumentus.

2.6.3. Gadījumā, ja finansiālā 
atbalsta saņēmējs nav piedalījies 
konkursā, skatē, simpozijā vai 
olimpiādē vai šie pasākumi nav 
notikuši, piešķirtais finansiālais 
atbalsts viena mēneša laikā no 
notikušo vai plānotā pasākuma 
dienas jāieskaita atpakaļ pašval
dības bankas kontā.

2.7. Naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem

2.7.1. Latvijas konkursi, skates, 
simpoziji vai olimpiādes kolektī
viem (EUR):

pakāpe/ vieta
i 300,00
ii 200,00
iii 100,00

2.7.2. Latvijas konkursi, ska
tes, simpoziji vai olimpiādes 
individuālajiem dalībniekiem 
(pieaugušajiem un bērniem) vai 
kolektīvu (ne pašvaldības) pieau
gušo dalībniekiem 50% apmērā  
(EUR):
pakāpe/ vieta pieaugušie bērni

i 115,00 30,00
ii 100,00 25,00
iii 90,00 15,00

2.7.3. Starptautiskie konkursi, 
skates, simpoziji vai olimpiādes 
kolektīviem (EUR):
pakāpe/ vieta

i 600,00
ii 450,00
iii 300,00

2.7.4. Starptautiskie konkursi, 
skates, simpoziji vai olimpiādes 
individuālajiem dalībniekiem 

(pieaugušajiem un bērniem) vai 
kolektīvu (ne pašvaldības) dalīb
niekiem 50% apmērā (EUR):
pakāpe/ vieta

i 250,00
ii 200,00
iii 189,00

2.7.5. Par sasniegumiem zi
nātnē un citiem sasniegumiem 
(EUR):
pakāpe/ vieta
Nozaru starptau-

tiskās balvas 700,00

Augstākie valsts 
apbalvojumi 430,00

Nozares balvas 115,00

3. Lēmuma pieņemšanas un 
apstrīdēšanas kārtība

3.1. Lēmumu par atbalsta pie
šķiršanu pieņem Dome pēc po
zitīva atzinuma saņemšanas no 
Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas.

3.2. Fiziskai vai juridiskai per
sonai piešķirtais finansējums tiek 
pārskaitīts uz pieteikumā norā
dīto pretendenta bankas kontu, 
norādot atbalsta mērķi. 

3.3. Domes lēmumu var pār
sūdzēt Administratīvajā tiesā sa
skaņā ar Administratīvā procesa 
likumu.

4.  Noslēguma jautājums
4.1. Saistošie noteikumi stā

jas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas informatīvajā izde
vumā „Tēvzemīte” un mājas lapā 
www.stopini.lv.

J.Pumpurs, 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētājs

2015. gada 16. decembrī Stopiņu novadā 
(protokols Nr.64 p.5.5.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/15 
„Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu 

veicināšanai Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 

1. punktu un 15. panta pirmās daļas 5. punktu

1. Ar šiem saistošajiem notei
kumiem Stopiņu novada admi
nistratīvajā teritorijā ir noteikts 
aizliegums audzēt ģenētiski mo
dificētus kultūraugus uz desmit 
gadiem.
2. Saistošie noteikumi stājas spē
kā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas Stopiņu novada domes 
informatīvajā izdevumā „Tēvze
mīte”.

J.Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem 
„Par aizliegumu ģenētiski mo-
dificēto kultūraugu audzēšanai 
Stopiņu novadā”) 

1. Īss projekta satura izklāsts
Aizliegt Stopiņu novada admi
nistratīvajā teritorijā audzēt ģe
nētiski modificētus kultūraugus. 
Aizliegums ir saistošs Stopiņu 
novada administratīvajā teritori
jā jebkurai esošajai fiziskajai un 

juridiskajai personai.
2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Iepriekšējā aizlieguma audzēšanas 
termiņā Stopiņu novada pašvaldī
bā vai novadu veidojošās pagastu 
pārvaldēs nav saņemts neviens 
pieprasījums, ka kāds vēlētos no
darboties ar ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu.

3. Plānotā projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.
4. Uzņēmējdarbības vide paš-
valdības teritorijā
Nav attiecināms. 

5. Administratīvās procedūras 
un konsultācijas ar privātper-
sonām

No 2015. gada 19. maija līdz 
2015. gada 18. jūnijam norisinā
jās viedokļu, priekšlikumu un ie
bildumu iesniegšana par ģenētis
ki modificēto kultūraugu audzē

šanas aizlieguma noteikšanu visā 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā. 

No fiziskām un juridiskām per
sonām nav saņemti viedokļi par 
aizlieguma noteikšanu.

Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.stopini.lv sadaļā „Saistošo 
noteikumu projekti” un ir pieej
ams Stopiņu novada pašvaldībā. 

J.Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

2015. gada 16. decembrī  
(protokols Nr.64 p.6.1.)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 
05.08.2015. lēmumu, prot. Nr.55, p.6)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/15
„Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites 

likuma 22. panta otro un trešo daļu
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1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulē
jums:

Likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 5. punkts no
teic pašvaldību autonomo funk
ciju rūpēties par kultūru un sek
mēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību.

Likuma „Par pašvaldībām” 
12. pants paredz, ka pašvaldības 
attiecīgās administratīvās teri
torijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas inicia
tīvas ikvienā jautājumā, ja tas 
nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts pārvaldes 
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 
kompetencē vai arī ja šāda darbī
ba nav aizliegta ar likumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta trešā daļa nosaka, ka dome 
var pieņemt saistošos noteiku
mus arī, lai nodrošinātu pašvaldī
bas autonomo funkciju un brīv
prātīgo iniciatīvu izpildi.

Ņemot vērā spēkā esošo tiesis
ko regulējumu, Stopiņu novada 
dome (turpmāk – dome) atbil
stoši normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajai pašvaldības kompe
tencei ir tiesīga izdot noteikumus 
par Stopiņu novada (turpmāk –  
novada) kultūras veicināšanu. 
Tostarp nosakot mūzikas un 
mākslas sasniegumu finansiālo 
atbalstu un naudas balvu apmē
rus, lai nodrošinātu sabiedrības 
vajadzības novada administratī
vajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu izdošanas 

mērķis ir veicināt kultūras attīstī
bu un novada iedzīvotāju pieda
līšanos kultūras pasākumos, tajā 
skaitā konkursos, skatēs, popu
larizējot Stopiņu novadu un  no
drošinot tam finansiālu atbalstu.

Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums neradīs mērķgrupām 

jaunas tiesības, bet nodrošinās 
vienlīdzīgas iespējas saņemt 
pašvaldības finansiālo atbalstu 
mūzikas un mākslas aktivitāšu 
realizācijai, paaugstinās novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veici
nās ar informācijas (par mūzikas 
un sporta finansiālā atbalsta pie
šķiršanas kārtību, tā apmēru un 
piešķiršanas kritērijiem pama
totību) iegūšanu saistītu tiesību 
realizēšanu, uzlabos sabiedrības 
informētību par pašvaldības au
tonomo funkciju un uzdevumu 
īstenošanu.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā dome   veicina no
vada iedzīvotāju iesaistīšanos 
kultūras pasākumos, piešķir fi
nansiālo atbalstu dalībai mūzikas 
un mākslas konkursos vai skatēs, 
piešķir naudas balvas par izci
liem sasniegumiem mūzikā un 
mākslā, kā arī nosaka finansiālā 
atbalsta un naudas balvas preten
denta un saņēmēja pienākumus 
un tiesības. 

Saistošie noteikumi paredz arī 
apstiprināt finansiālā atbalsta un 
naudas balvas pretendentu ie
sniegumu formas, lai atvieglotu 
personām veicamās administra
tīvās procedūras finansiālā atbal
sta pieprasīšanai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projekts 
paredz piešķirt mūzikas un 
mākslas finansiālo atbalstu un 
naudas balvas no novada pašval
dības budžeta līdzekļiem, tādēļ 
noteikumu izpildei ir finansiāla 
ietekme uz pašvaldības kārtējā 
gada budžetu.

Saistošo noteikumu izpildes 
nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institū
cijas.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Saistošo noteikumu īstenoša
nai netiek prognozēta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi novada ad
ministratīvajā teritorijā, sekmējot 
saimniecisko darbību un veicinot 
nodarbinātību.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumu 
pieņemšana nemainīs esošās ad
ministratīvās procedūras.

Ieinteresētā persona var vēr
sties domē kā institūcijā, kura 
sniedz informāciju par notei
kumu piemērošanu un pieņem 
lēmumu par saistošajos noteiku
mos paredzēto. Saistošo notei
kumu projekts uzlabos adminis
tratīvās procedūras, vienkāršojot 
privātpersonām līdzšinējo kār
tību un veicamās darbības do
kumentu iesniegšanai finansiālā 
atbalsta pieprasīšanai.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā ir notikušas konsultāci
jas ar novada mūzikas un māk
slas dzīves organizatoriem.

Pēc saistošo noteikumu projek
ta un tam pievienotā paskaidro
juma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mā
jaslapā internetā www.stopini.
lv un saņemto sabiedrības pār
stāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, izvēr
tējot lietderības apsvērumus, tie 
tiks iekļauti saistošajos noteiku 
mos.

Sabiedrības līdzdalības veids –  
priekšlikumu un iebildumu ie
vērtēšana pēc projekta publicēša
nas pašvaldības mājaslapā inter
netā www.stopini.lv.

J.Pumpurs, 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts

3. pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15

FINANŠU ATSKAITE
par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

_________ EUR apmērā
Pasākuma norises datums un vieta: _____________________________________
Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr. p.k.

Attaisnojuma dokumenta
Maksājuma 
saņēmējs

Summa 
eUR

par ko 
maksāts eek (čeki)

Datums Nosaukums un 
numurs

Pavisam kopā EUR________________ (summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza: ________________ (paraksts, vārds, uzvārds)
Apstiprinu, ka no Stopiņu novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, 

atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

1. pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15

IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un 

citu sasniegumu veicināšanai saņemšanai

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai:
Pasākuma nosaukums_____________________________
mērogs (vajadzīgo atzīmēt ar X):o Latvijas, starptautisks o
norises vieta, laiks______________________________________ 
šādiem mērķiem (vajadzīgo atzīmēt ar X):
otransporta izdevumiem _____________EUR; 
odalības maksai   __________________ EUR; 
o apdrošināšanai   __________________ EUR;
ocitiem ar dalību pasākumā saistītiem izdevumiem ______ EUR.
____________________ (_________ euro,____ centi) apmērā.
(atbalsta apmērs vārdiem)

Ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu: ____________________
______________________________________________________
(Norādīt individuālā dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu, 
deklarētās dzīvesvietas adresi vai kolektīva nosaukumu, tās dalībnie-
ku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku deklarētās dzīves-
vietas adreses.)
Dokumenti, kas apliecina sasniegumus iepriekšējā 
kalendārajā gadā (uzskaitīt un kopijas pievienot 
pielikumā)_________________________________________

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts: (norādīt datu-
mu, apmēru, mērķi, iesniegtās atskaites datumu) _______________
_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu:_____
______________________________________________________
______________________
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Stopiņu no
vada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
nosacījumiem.

Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

2. pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15

STOPIŅU NOVADA DOMEI
_________________________________________

___________________________________________

IESNIEGUMS
Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, 

mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem (atzīmēt arX):
o individuālajam dalībniekam
o kolektīvam (pielikumā – kolektīva dalībnieku saraksts)
_____________________________________________________
(vārds, uzvārds vai kolektīva nosaukums)
_______________________________, ______________________
(personas kods)                                            (adrese)
kas piedalījās ____________________________________, 
kuras norisinājās______________
(mēroga, pasākuma nosaukums)                                      (vieta)
20__.gada___.______________, un tika izcīnīta 
_______________________________
(izcīnītā vieta)
Pasākumā pārstāvēja (atzīmēt ar X):
 o novadu                       o valsti

Pielikumā dokumenti, kas apliecina sasniegumus (atzīmēt ar X): 
o diploma (atzinības raksta u.tml.) kopija;
o  kolektīva dalībnieku saraksts
Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Stopiņu 
novada domē naudas balvas saņemšanai un apstrādei saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem
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• Janvārī Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz 75 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. 4 ģimenes konflikti, 6 par naktsmiera traucēšanu, 11 par klai
ņojošiem mājdzīvniekiem (suņiem)).
• Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu protokoli. Sastādīti 2 protokoli–paziņojumi 
par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
• Uz diennakts patversmi nogādātas 5 personas alkohola reibumā un bez noteiktas 
dzīvesvietas.
• Izskatīti 5 fizisku un juridisku personu iesniegumi.

No šī gada 12. janvāra līdz 
14. janvārim pie mums „Pie-
nenītē” viesojās Valsts poli-
cijas  Rīgas reģiona Kārtības 
policijas pārvaldes Prevenci-
jas nodaļas inspektore ar po-
licijas tēliem – Runci Rūdi un 
Bebru Bruno, lai bērniem no 
4 līdz 7 gadu vecumam atgā-
dinātu drošības iemaņas, kas 
ievērojamas ikdienā, izskaid-
rotu ceļu satiksmes noteiku-
mus, izstāstītu,  kā pasargāt 
sevi dažādās dzīves situāci- 
jās.

Ar vidējā un vecākā vecuma gru
pu bērniem inspektore pārrunāja 
jautājumus, kas jāzina mazajiem 
ceļu satiksmes dalībniekiem, kādi 
ceļu satiksmes noteikumi jāievē
ro gājējiem, kā pareizi šķērsot 
brauktuvi un kāpēc jābūt atstaro
tājiem, piedaloties ceļu satiksmē.

Sagatavošanas grupu bērniem 
jau šī gada septembrī būs jāuzsāk 
skolas gaitas, tāpēc inspektore ru
nāja ar bērniem par to, kam var 
uzticēties uz ielas, kāpēc ir jābūt 
piesardzīgam, kā bērns var pa
sargāt sevi un savu dzīvesvietu, 
ja mājās atrodas viens pats, kur 
meklēt palīdzību, pa kuriem tāl
ruņu numuriem var izsaukt poli
ciju, kā pareizi runāt ar policijas 
darbinieku pa tālruni.

Nodarbības noslēgumā bērnu 
zināšanas pārbaudīja Runcis Rū

dis un Bebrs Bruno, kuru tēlos 
bija iejutušies  Prevencijas  no
daļas inspektori. Bērni bija ļoti 
priecīgi un pārsteigti satikt ļoti 
gaidītos Valsts policijas tēlus. 
Bērni tiešām bija ļoti uzmanīgi 
klausījušies un uz visiem jautāju
miem prata atbildēt. Liels prieks 
par to, ka mūsu iestādes bērniem 
ir labas zināšanām par ceļu satik
smes drošību u.c. jautājumiem 
par drošību.

Sagatavošanas grupu bērniem 
par uzmanīgu klausīšanos un 
paustajām zināšanām, kā arī  lai 
drošāks mājupceļš, uzsākot sko
las gaitas, Runcis Rūdis un Bebrs 
Bruno uzdāvināja atstarotājus, 
un iestādei tika 120 atstarojošās 
vestes bērniem, kuras jau izman
tojam, ejot pastaigās ārpus ies
tādes vai braucot ekskursijās, lai 
bērni būtu redzami un skolotā
jām būtu droši.

Paldies Valsts policijas Rīgas re
ģiona Kārtības policijas pārvaldes 
Prevencijas  nodaļas inspektorei 
Annai Potiņitinai un policijas tē
liem par viesošanos „Pienenītē” un 
vienmēr ļoti aktuālo sarunu ar bēr
niem par drošību, paldies par dā
vanām. Turpināsim sadarbību arī 
nākotnē! Liels paldies „Ezīšu” gru
pas mammai Diānai Putniņai par 
atbalstu pasākuma organizēšanā.

Evija Kubile, Stopiņu novada 
domes pii „pienenīte” vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā 

Mana 
drošība

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, 
Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma” 

pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un 
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2015. gada 2. decembra sēdē (protokols Nr.63) pieņemto 
lēmumu no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 21. janvārim notika „Stopiņu novada 
Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplāno
juma” pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. 

Sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem no
tiks 2016. gada 18. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras nama zālē Ulbrokā, Institūta ielā 
1A, Stopiņu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam 
„Grebzdes” apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2016. gada 27. janvāra sēdē, protokols Nr.67, pieņēma lēmumu par 
„Detālplānojuma īpašumam „Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra nr. 8096 009 
0039) apstiprināšanu”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada 
domē vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv.

Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas 
lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto 

priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2015. gada 2. decembra sēdē (protokols Nr.63) pieņemto 
lēmumu no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 21. janvārim notika „Stopiņu novada 
Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem notiks 
2016. gada 18. februārī plkst. 18.45 Ulbrokas kultūras nama zālē Ulbrokā, Institūta ielā 1A, 
Stopiņu novadā. 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski, 
lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksāju
miem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz 
līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina 
visus lauksaimniekus, kuri vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja 
līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu 
maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas cen
trā. Līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu. 

Pavasarī, pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta 
pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elek
troniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot uz epastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot 
pa informatīvo tālruni 67095000. 

Informē pašvaldības policija



14 “tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 5. febRUāRiS, 2016

2016. gada 8.–10. janvārī 
Ludzā norisinājās ikgadējais 
starptautiskais turnīrs hand-
bolā jauniešiem un jaunietēm 
„Ludza 2016”. Turnīrā pieda-
lījās arī Ulbrokas sporta kom-
pleksa jauniešu handbola 
komanda (2002. g. dzimuši 
jaunieši) un pārliecinoši izcī-
nīja sudraba godalgu.

2002. gadā dzimušo jauniešu ve
cuma grupā kopumā turnīrā star
tēja 2 komandas no Baltkrievijas 
(Minskas Olimpisko rezer vju 
sporta skola un Minskas ASK), 
Lietuvas sporta skolas komanda 
„Moletai” un Latvijas čempioni 
„Ludzas NSS”.

Apakšgrupas spēlēs mūsu „Ul

brokas SK” komanda uzvarēja 
Lietuvas komandu un nospēlēja 
neizšķirti ar Minskas Olimpisko 
rezervju sporta skolas komandu. 
Pusfinālā uzvarēja „Ludzas NSS”, 

bet fināla cīņā piedzīvoja zaudē
jumu Minskas ASK komandai un 
izcīnīja godpilno 2. vietu turnīrā.

Apsveicam komandu ar aug
stajiem panākumiem starp

tautiskā turnīrā un izsakām 
pateicību trenerim Imantam  
Čerņavskim! 

Stopiņu 
novada dome

23. janvārī Ulbrokas sporta 
kompleksā norisinājās sacen-
sības dambretē

Uz sacensībām bija ieradušies 
Stopiņu novada labākie un piere
dzējušākie dambretisti.

Sacensību gaitā vīriešu un jau
niešu konkurencē tika noskaid
roti veiksmīgākie spēlētāji:

Vīrieši: 1. vieta Vadimam Če
repanovam, 2. vieta Gediminam 
Misiusam, 3. vieta Voldemāram 
Šteinam.

Jauniešiem: 1. vieta Lienei Avo
tiņai, 2. vieta Dāvim Bērziņam, 3. 
vieta Ritvaram Bērziņam.

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Noskaidro 
novada labākos 
dambretistus

Ulbrokas 
jaunie 
handbolisti 
izcīna 2. vietu 
starptautiskā 
turnīrā

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) aprēķinu Stopiņu nova-
da pašvaldība veiks atbilstoši 
likuma „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” (likums) 3. pantā 
noteiktajām NĪN likmēm – pil-
nā apmērā, atbilstoši Valsts 
zemes dienesta aprēķināta-
jām nekustamā īpašuma ka-
dastrālajām vērtībām.

Stopiņu novada nekustamā īpa
šuma nodokļa maksātājiem sa
glabāsies līdzšinējās NĪN likmes 
mājoklim 0,2% vai 0,4%, vai 
0,6% neatkarīgi no tā, vai īpa
šumā būs deklarētas personas. 
Deklarēšanās jautājums paliek 
obligāts nosacījums gadījumos, 
ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs vēlas saņemt NĪN at-
vieglojumus (atbilstoši saistoša
jiem noteikumiem).

Lai nekrātu papīru kaudzes 
un nepiesārņotu vidi, aicinām 
juridiskās un fiziskās personas – 
NĪN nodokļa maksātājus – pie
teikties maksāšanas paziņojumu 
saņemt savā epastā. Pieteikšanās 
elektroniskai dokumentu saņem
šanai – portālā www.epakalpoju-
mi.lv. Nodokļa maksātājiem tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties 
saņemt atgādinājumu par nekus
tamā īpašuma nodokļa apmaksas 
termiņa tuvošanos epastā vai 
īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz 
norādīto epastu tiks izsūtīta sep
tiņas dienas pirms maksāšanas 

termiņa, bet SMS veidā – mak
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Vēlamies atgādināt, ka NĪN 
maksātājam – juridiskai personai –  
mēneša laikā no NĪN maksā
šanas pienākuma rašanās brīža 
turpmākai saziņai ar NĪN admi
nistratoru ir jāpaziņo pašvaldībai 
sava elektroniskā pasta adrese. 

Atvieglojumi nekustamā īpa
šuma nodokļa  maksātājiem at
bilstoši likumam „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” un Stopiņu 
novada saistošajiem noteiku
miem nr. 9/10 „Par atvieglo
jumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Stopiņu novadā” (saistošie no
teikumi). Noteikumus skatīt: 
http://stopini.lv/public/media/
regulationsfiles/56aa3225b3df0.
pdf.

Atbilstoši saistošajiem notei
kumiem nodokļa atvieglojumus 
ir tiesības saņemt šādām nodokļu 
maksātāju kategorijām: trūcīgām, 
maznodrošinātām personām, 
daudzbērnu ģimenēm, Getliņu 
apkārtnes iedzīvotājiem I un II 
kategorijas mājsaimniecībās, ku
ras ir norādītas 2014. gada martā 
veiktajā pētījumā „Slēgtās izgāz
tuves „Getliņi” radītās vides pie
sārņojuma sociāli ekonomiskās 
kompensācijas sistēmas izstrāde 
Stopiņu novada iedzīvotājiem”, 
politiski represētām personām, 1. 
vai 2. grupas invalīdiem, 1. gru
pas invalīda pirmās pakāpes ra
diniekam vai laulātajam, Černo
biļas avārijas seku likvidētājiem, 

jaunizveidotam uzņēmumam 
pirmos 3 gadus, ja iepriekšējā 
gadā nodarbināti ne mazāk kā 5 
cilvēki, zemes īpašniekiem un lie
totājiem par zemes platībām, uz 
kurām atrodas Stopiņu pašvaldī
bas īpašumā esošas būves. Lai sa-
ņemtu nodokļu atvieglojumus, 
iesniegumi pašvaldībā nav jāie-
sniedz trūcīgām, maznodroši-
nātām personām un daudzbēr-
nu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 
18 gadiem. Sīkāka informācija 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu apmēru un nosacī
jumiem to saņemšanai skatāma 
saistošajos noteikumos.

Nodokļa maksātājam, kuram 
saskaņā ar saistošajiem  noteiku
miem „Par atvieglojumu piešķir
šanu nekustamā īpašuma nodok
ļa maksātājiem Stopiņu novadā” 
ir tiesības uz nekustamā īpašu
ma atvieglojumiem (izņemot 
trūcīgas un maznodrošinātas 
personas), iesniegumu iesniedz: 
līdz 30. aprīlim, lai saņemtu at
vieglojumus par visu taksācijas 
gadu; līdz 31. jūlijam, lai saņemtu 
atvieglojumus par atlikušajiem 
diviem taksācijas gada ceturk
šņiem; līdz 31. oktobrim, lai sa
ņemtu atvieglojumus par atlikušo 
vienu taksācijas gada ceturksni.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus (izņemot trūcīgas 
personas, maznodrošinātas per
sonas, politiski represētas per
sonas, 1. un 2. grupas invalīdi) 
piešķir ar šādiem nosacījumiem:

• nekustamā īpašuma adrese 

ir nodokļa maksātāja (fiziskas 
personas) deklarētā    dzīvesvieta 
vismaz vienu kalendāro gadu; 
taksācijas gadam aprēķinātā ne
kustamā īpašuma nodokļa sum
ma taksācijas gadā pārsniedz: 
fiziskām personām 28 EUR; juri
diskām personām 711 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus nepiešķir:

• ja nekustamā īpašuma no
dokļa maksātājam jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatī
šanas brīdī ir pašvaldības budže
tā ieskaitāmo nodokļu parādi vai 
nomas maksas parādi par nomā
to pašvaldības īpašumu;

• nekustamais īpašums netiek 
uzturēts kārtībā atbilstoši LR 
spēkā esošo normatīvo aktu pra
sībām;

• uz zemesgabala atrodas ēkas 
vai būves, kas nav pieņemtas eks
pluatācijā, un būvdarbi tiek veikti 
bez būvvaldē reģistrētas būvat
ļaujas vai būvdarbu pārtraukšana 
nav reģistrēta un būve nav iekon
servēta.

• gada laikā pirms jautājuma 
par atvieglojumu piešķiršanu iz
skatīšanas Domes administratīvā 
komisija ir administratīvi sodīju
si nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju par pašvaldības saisto
šo noteikumu neievērošanu.

Pašvaldība par NĪN apmēru 
kārtējam taksācijas gadam pazi
ņo maksātājam līdz tā paša gada 
15. februārim. Ja maksāšanas pa
ziņojums nav saņemts, lūdzam 
viena mēneša laikā par to rak

stiski    informēt Stopiņu novada 
pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav dek
larējis dzīvesvietu likumdošanā 
noteiktajā kārtībā un nav pazi
ņojis nodokļu administrācijai 
adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 
kā arī nodokļa maksātājs likumā 
noteiktajā termiņā nav informē
jis nodokļu administrāciju par 
to, ka nav saņemts maksāšanas 
paziņojums, nodokļa maksāša
nas paziņojums netiek nosūtīts, 
bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 
kārtējā taksācijas gada 22. martā 
(likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6. panta 14. daļa).

NĪN maksājams reizi ceturksnī –  
31. martā, 15. maijā, 15. augustā 
un 15. novembrī – vienas ceturt
daļas apmērā no nodokļa gada 
summas. Nodokli var nomaksāt 
arī reizi gadā avansa veidā (līdz 
pirmajam samaksas termiņam). 
Saskaņā ar likuma prasībām par 
nodokļu maksājuma samaksas 
termiņa nokavējumu maksātā
jam tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda – no laikā nenomaksātā 
pamatparāda 0,05% par katru 
nokavēto dienu. 

Jautājumos par maksājumu 
uzskaiti sazināties ar Guntu 
Kalbergu pa tālruni 67910780,  
epasts: gunta.kalberga@stopini.lv;  
par nekustamā īpašuma nodok
ļa apjomu sazināties ar Noru  
PuķītiBabāni pa tālr. 67910546, 
epasts: nora.pukite@stopini.lv.

Nora Puķīte-Babāne, 
zemes ierīkotāja

Par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadā
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 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,

Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!
Atnākusi, iesējusi

Cerību, kam lielai augt,
Ka tu mūsu vidū spēsi

Tā kā ozols plaukt,
Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt,
Augot lielākam, bez ēnām

Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

SVEICAM JUBILEJĀ! 

Ai, gadi, gadi, jūs dievi un velni,
Un tomēr piedzimt un dzīvot ir prieks, –

Ja mākoņi uzbrūk kā darva un pelni,
Lai lietus mirdz zeltā un sudrabā sniegs.

Jadvigu Getovtu, Māru Ilonu Melni, Pēteri Tuču, Gaļinu 
Turanovu, Viju Kaļčevu, Olgu Melderi, Ļubovu Naruševiču, 

Gunu Osi, Pēteri Skrastiņu, Agnesi Skuškavnieci, Lidiju 
Stefanoviču, Jāni Ulpi, Birutu Ābelīti, Mariju Markovu, Gaļinu 

Vetvicku, Rūriku Lasi, Nikolaju Afanasjevu, Ilgu Elzu Eglīti, 
Vladimiru Klimoviču, Havu Vestermani.

Vēlam jums sirds siltumu un daudzus prieka pilnus gadus!

kultūras pasākumi februārī
12. februārī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā komēdija pēc A.Čehova lugu 
„bildinājums” un „Lācis” motīviem  „tā pReCAS VeCpUiŠi”.

Lomās: Zane Daudziņa, Juris Lisners, ivars puga, indulis Smiltēns. Režija, scenogrāfija: indulis 
Smiltēns. 

ieeja: 3,00 eiro. pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 2,00 eiro. biļešu 
tirdzniecība – pirms teātra izrādes Ulbrokas kultūras namā.

20. februārī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā jautra izrāde bērniem un vecākiem 
„baltais Lācis – SUpeRZVAiGZNe”.

Režisors: Armands ekštets. izrādē piedalās aktieri: baltais Lācis – Armands ekštets, pingvīns – 
Gerda Dinsberga / inta bankoviča.

ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eiro. trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
bērniem, daudzbērnu ģimeņu un aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem ieeja 
brīva! izrādes mērķauditorija – bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā. 
izrādes garums – 1 stunda.

5. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā UMMS pedagogu koncerts „izjūti 
pasauli…!”. pēc koncerta – „tulpju balle”.

ieeja uz koncertu – brīva. ieeja uz balli –3,- eiro. pensionāriem un represētajiem –2,- eiro.

BIBLIOTĒKĀS

11. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas bibliotēkā tikšanās ar stāstnieci Anitu VĪKSNU. 
„Mūžības stāsta” otrais vakars. iesāktā stāsta turpinājums par zīmēm kā atslēgām visos laikos. 
Nozīme ir tam, ka saknes ir vienas kā latviešu, tā baltu un daudzu citu pasaules tautu zīmēm 
jau no to rašanās pirmsākumiem. Nozīme ir arī tam, kāda tad ir zīmju būtiskākā vieta visas 
cilvēces pastāvēšanā. Nozīme ir tam, vai  es nolasu to  jēgu un vēstījumu. Otrajā sarunā caur 
zīmēm turpināsim stāstu no dabišķīgā cilvēka uz debešķīgo.

par dalību otrajā sarunā lūdzu informēt līdz 10. februārim. 
informācija par pasākumu Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503

IZSTĀDES

• Ulbrokas bibliotēkā divas literāri tematiskās izstādes – „Vides, telpas, trimdā piedzīvotā 
aprakstītājam un liriķim Gunaram Janovskim – 100”; „Brāļu Grimmu skaistākās 
pasakas”, veltījums vācu rakstniekam Vilhelmam Grimmam – 230.

Sauriešu bibliotēkā literatūras izstādes februārī  

• „Es nezinu, ko literatūrā nozīmē vārds „meli”. Labi piemelojot, var vilku no meža 
izvilināt laukā, ne tikai stāstu uzrakstīt.” Latviešu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 75;

• „Mūsu kopā būšanas laiks” – teātra aktrisei un režisorei, kultūras projektu organizatorei un 
vadītājai Dzintrai klētniecei – 70.

Jau vairāk nekā 25 gadus dzī-
voju Stopiņu novada Dārzi-
ņos, man ir 74 gadi, un prie-
cājos par katru dienu, ko no-
dzīvoju. 

Vēl pirms diviem gadiem bijām 
kopā ar vīru, kas skaitījās Stopiņu 
„vecais” iedzīvotājs un katru gadu 
saņēma no Stopiņu novada kom
pensāciju malkas iegādei, bet, kā 
jau tajā dzīvē notiek, viņš nomi
ra. Domāju, ko nu darīt, uz mani 
taču kompensācija malkas iegā
dei noteikti neattieksies. Devos 
uz Stopiņu novada domi. Paziņas 
tikai prata „iedrošināt”: „Eh, tev 

jau tur neko nedos, tu taču saņem 
pensiju, ko tad vēl var gribēt!”

Aizbraucu un nenožēloju ne 
mirkli – Stopiņu novada domes 
darbinieki izrādīja vislielāko at
balstu. Sociālā dienesta nodaļā 
uzņēma mani kā savējo, nofor
mēja maznodrošinātā statusu, 
jo pensija patiesi nav nekāda 
lielā, un piešķīra kompensāciju 
malkas iegādei. Vairāk jau man 
neko nevajag – par to naudiņu, 
ko saņemu, varu iegādāties mal
ku ziemai, tas ir milzīgs atbalsts. 
Protams, vasarās jau tā dzīve ir 
daudz aktīvāka, man ir savs pie
mājas dārziņš, šo un to sastādu, 

kas izaug, par to liels prieks! Zie
mās atliek sildīties pie krāsns un 
domāt siltas, jaukas domas, tāpēc 
vēlējos uzrakstīt Stopiņu novada 
domei mīļus vārdus un pateikties 
par atbalstu un sapratni. Tik reti 
sakām viens otram tos labos vār
dus, vajadzētu vairāk!

Šo gadu Stopiņu novada domei 
novēlu vēl ražīgāku par iepriek
šējo, lai pietiek enerģijas un dzī
vesprieka palīdzēt arī 2016. gadā 
saviem pensionāriem, veciem 
ļaudīm, kuriem šī palīdzība vis
vairāk ir vajadzīga.

No visas sirds, ar mīlestību: 
Dzintra Kraskeviča

Apsveicam

Sveicam Renāru, Mariju, Madaru, 
Sofiju, Tīnu, Lūkasu, Jegoru, Niku 

un viņu vecākus. 
Lai prieks un veselība jūsmājās!

2014.–2015. gadā dzimušos bērniņus 
kopā ar mammu (vai citu pavadoni) aicinām 

pievienoties mazuļu skoliņai 
Upesleju dienas centrā 

ceturtdienās plkst. 12.00.

Mammas kopā ar bērniņiem aicinām 
pievienojieties bezmaksas vingrošanai 

Upesleju dienas centrā
trešdienās un piektdienās plkst. 12.00.

 
Par šīm un citām mūsu aktivitātēm varat 

interesēties sociālajā tīklā „Facebook”, 
pievienoties grupai „Stopiņu mammas”, 

kā arī rakstot maminuklubslici@gmail.com 
vai zvanot pa tālr. 28399579.

Stopiņu nov. aktīvās mammas

 

aicinām pievienoties Stopiņu novada mammu 
izveidotajam interešu klubiņam ar savu 

aktīvu līdzdalību!

Vēlos pateikt paldies 
Stopiņu novada domei!
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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.

Līdzjūtība
Tu katram viena, tikai viena,

Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,

Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Genefai Dailidjonokai un Jeļenai Puriņai, māti un vecmāmiņu 

pēdējā gaitā pavadot.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Domas sāp. Un neatstājas.

Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.

Tumsā balta svece raud.
(Z.Purvs) 

Skumju brīdī esam kopā ar jums, Melāniju Škutāni, 
Annu Draguni un Jekaterinu Pudņiku mūžībā aizvadot.

27. februārī Stopiņu novada  
2016. gada sacensības zemledus 
makšķerēšanā Plaužu ezerā, Ķei
penes pagastā, Ogres novadā. Sa
censību dienā no Stopiņu novada 
domes ēkas kursēs autobuss plkst. 
8.00, tālāk pa maršrutu – SAURIEŠI 
plkst. 8.10; UPESLEJAS plkst. 8.20; 
LĪČI plkst. 8.30. Pieteikšanās līdz 
26. februārim pa tālr. 28711252. Sa
censību norises laiks no plkst. 10.00 
līdz 14.00. Pulcēšanās un reģistrā
cija ezera tālākajā galā (braucot no 
Ķeipenes Ērgļu virzienā) no plkst. 
9.20 līdz 9.50. Instruktāža un sacen
sību atklāšana plkst. 9.50.

ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
3. februārī plkst. 18.50 Rīgas tel
pu futbola čempionāts; Stopiņi–
Estoty/JOMA TEAM
3. februārī plkst. 20.15 Latvijas čem
pionāta dubultamatieru līgas mājas 
spēle basketbolā: Stopiņi–Pronets
6. februārī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionātā mājas spēle handbo
lā 1. līga, vīrieši: Stopiņi NHK–
Ulbrokas SK
7. februārī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionāta Nacionālās līgas spē
le volejbolā:
LSPA/Stopiņi–Limbaži
10. februārī plkst. 18.50 Rīgas 
telpu futbola čempionāts: Stopi-

ņi–Evolution Gaming
12. februārī plkst. 18.30 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā sievietēm:
Stopiņi NHK–LSPA 
13. februārī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā 1. līga, vīrieši:
Stopiņi NHK–Skrīveri/Aizkraukle
13. februārī plkst. 14.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā 1. līga, vīrieši:
Ulbrokas SK–SK Latgols Juniori
17. februārī plkst. 18.50 Rīgas 
telpu futbola čempionāts: Stopi-
ņi–Husky/LSPA
20. februārī plkst. 14.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā sievietēm:
Stopiņi NHK–REIR Dobele 
27. februārī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā 1. līga, vīrieši:
Ulbrokas SK–Dobele/Tērvete
27. februārī plkst. 14.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbo
lā 1. līga, vīrieši:
Stopiņi NHK–SK Latgols Juniori
27. februārī plkst. 19.15 Latvijas 
čempionāta Nacionālās līgas spē
le volejbolā:
LSPA/Stopiņi–Aizpute
5. martā plkst. 11.00 Ulbrokas 
sporta kompleksā galda tenisa un 
novusa sacensības.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
No 6. februāra visa mēneša ga
rumā fotoizstāde „Baltā ziema 
Stopiņos”.
9., 11. februārī dienas centra tel
pu noformējuma maiņa.
12., 19. un 26. februārī – pieau
gušajiem nodarbības ar trenažie
riem, prese, filmas, sarunas.
13. februārī plkst. 11.00 Valen
tīna dienas apsveikumu gatavo
šana; no plkst. 13.00 līdz 18.00 
diskotēka jauniešiem.
16. un 18. februārī nodarbības 
bērniem – aromātisku ziepju ga
tavošana.
23. februārī plkst. 18.00 drau
dzības turnīrs biljarda spēlē pie
augušajiem.
25. un 27. februārī nodarbības 
bērniem – sveču liešana.
13., 16., 20. un 27. februārī no 
plkst. 15.00 nodarbības pieaugu
šajiem.

No 1. februāra mainās Cekules 
dienas darba laiks: otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 16.00–21.00; 
piektdienās plkst. 18.00–21.00; 
sestdienās plkst. 11.00–18.00.

ULBROKAS DIENAS 
CENTRĀ
No 4. līdz 13. februārim sir-
sniņu gatavošana no dažādiem 
materiāliem, Valentīndienu sa
gaidot. 

Aicinām pieteikties uz rado
šajām nodarbībām „Tekstiliju 
radīšanas māksla” trešdienu 
vakaros no 18.00 līdz 20.00. No
darbības vadīs A.Dobrjanska.

Sveču mēnesī sveču liešanas ra
došās darbnīcas – 11. un 18. feb-
ruārī no plkst. 17.00 līdz 19.00.

19. februārī no plkst. 16.00 
Spāņu diena kopā ar brīvprātīga
jiem jauniešiem no Spānijas.
20. februārī 13.00–15.00 Me
teņu dienu sagaidot – plāno 
pankūku cepšana.

Nūjošana otrdienās un ceturt-
dienās no 12.00 līdz 14.00.
Sestdienu radošie rīti – pērļošana, 
rotu gatavošana no 10.00 līdz 14.00.

LĪčU DIENAS CENTRĀ
11. februārī plkst. 17.00 Sveču 
liešanas darbnīca pieaugušajiem.
13. februārī plkst. 17.00 Sveču 
liešanas darbnīca jauniešiem.
20. februārī plkst. 16.00 
„Gardēžu klubiņa” tikšanās. 
Tēma – veselīgi ēdieni ziemā.
25. februārī plkst. 17.30 sadar
bībā ar Jauniešu domi „Mīļāko 
ēdienu vakars”.
27. februārī plkst. 15.00 Multfil
mu pēcpusdiena bērniem.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem:
1. februārī – Sveču diena tautas 
tradīcijās;
8. februārī – Sveču liešanas darb
nīca;
15. februārī – „Sirsniņdiena”;
29. februārī – dzīvnieki.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
6. februārī plkst. 15.00 ballīte 
bērniem Valentīna dienas ieska
ņās.
12. februārī plkst.17.00 brīvprā
tīgais jaunietis no Spānijas Aress 
Merida gatavos tradicionālu spā
ņu ēdienu.
20. februārī plkst. 13.00 „Vizu, 
vizu, Metenīti, no kalniņa lejiņā” 
Meteņbērni  tiekas Upesleju die
nas centrā, lai kopīgi dotos „dzīt”  
Meteni. 
27. februārī. plkst.18.00 gaidī
sim interesentus uz tikšanos ar 
Kazbeka „iekarotājiem”.

Piektdienās plkst. 16.00 radošās 
darbnīcas bērniem.
Sestdienās plkst. 11.00 filmiņu 
rīts bērniem.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Dienas centrā „Saurieši” no 2015. 
gada novembra līdz 2016. gada 
novembrim jauniešu mobilitātes 
EBD programmā „Erasmus+” ie
tvaros strādā brīvprātīgā jauniete 
no Spānijas Džesika Himenesa, 
kura palīdz organizēt dienas cen
tra radošās aktivitātes un pieda
lās ikdienas darbā ar vietējiem 
bērniem, jauniešiem un pieaugu
šajiem.
10., 17. un 24. februārī plkst. 
16.30 pērļošanas nodarbības. 
Vada Aleksandra Dobrjanska.
13. februārī plkst. 13.00 brīv
prātīgais jaunietis Dinko Kirovs 
prezentēs Portugāli un piedāvās 
nobaudīt portugāļu nacionālos 
ēdienus.
13. februārī plkst. 14.30 dekora
tīvu sirsniņu izgatavošana Valen
tīndienai.
19. februārī plkst. 16.00 auto
mašīnu izgatavošana no kartona 
olu kastītēm.
20. februārī plkst. 10.00–18.00 
vēsajiem pavasara rītiem un va
kariem vai vasaras saulgriežu svi
nēšanai pie ugunskura lieti no
derēs silts, no trīs vai četru kārtu 
vilnas dzijas darināts plecu lakats 
vienkārtņa tehnikā, kas austs uz 
finiera rāmja. Īpaši eleganti būs 
tie lakati, kas darināti, izmanto
jot maigo mohēru un efektdzijas. 
Bet jauniešiem īpaši aktuāli būs 
divu krāsu rūtotie lakati, ko ap
siet ap kaklu. Aicinām interesen
tus pieteikties iepriekš. Darbam 
nepieciešamas šķēres un ap 400 
m dzijas, ja iegādājamies jaunu, 
bet lieliski noderēs arī no citiem 
rokdarbiem pāri palikušie dažā
du krāsu kamoliņi. Meistarklasi 
vada Zanda Kursīte.
27. februārī plkst. 14.00 rokas
sprādžu izgatavošana. Nodarbī
bas vada Džesika Himenesa.

Dienas centros februārī Sporta pasākumi februārī


