
Uldis Rumba viens no pirmajiem 
iestājās Zemessardzes rindās 1991. 
gada rudenī un tika iecelts par vada 
komandieri. Būdams vada koman
dieris, aktīvi piedalījās Zemessar
dzes veidošanā Stopiņu novadā, 
jaunu zemessargu piesaistīšanā un 
apmācībā.

Par Atzinības krusta kavalieri ie
celts Juris Majors, ilggadējais Rīgas 
Jauno tehniķu centra interešu iz
glītības skolotājs, par mūža iegul
dījumu interešu izglītības darbā un 
tehniskās jaunrades un tehnisko 

sporta veidu popularizēšanā Latvijā un pasaulē.
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17. novembrī Latvijas valsts 
svētkiem veltītajā pasākumā 
Ulbrokas kultūras namā tika 
sveikti Stopiņu novada Goda 
Pilsoņi. Stopiņu novada dome 
sveic Daigu Brigmani un Uldi 
Rumbu ar nominācijas „Stopi-
ņu novada Goda Pilsonis” ie-
gūšanu.

„Stopiņu novada Goda Pilsonis 
2016” Daiga Brigmane
Daiga Brigmane vada Ulbrokas 
bibliotēku no 2000. gada. Šajā 
laikā Daiga ir iemantojusi dziļu 
cieņu un atzinību, pulcējot ap sevi 
lasītājus un organizējot dažādus 
pasākumus, lai veicinātu novada 
iedzīvotāju interesi un zināšanas 
par literatūru, mākslu, mūziku, 
aktiermeistarību, novada kultūr
vēsturisko mantojumu, veltot tam 
arī brīvos vakarus un svētku die
nas. Lasītāju gaidīti ir Daigas or

ganizētie braucieni uz teātra izrā
dēm un koncertiem Rīgā, Liepājā, 
Valmierā un Cēsīs. Liels piepra
sījums ir pēc ikgadējām vasaras 
ekskursijām, kas izceļas ar rūpīgi 
sagatavotu programmu, latviešu 
tautas kultūrvēsturiskā mantoju
ma apzināšanu un iepazīšanu.

2006. gadā novada lasītāji izvir
zīja Daigu Pierīgas reģiona balvai 
„Pagasta bibliotekārs – Gaismas 
nesējs”, Daiga šo balvu arī saņēma, 
2014. gadā Daiga kļuva par Pierī
gas Gada bibliotekāru.

2010. gadā Ulbrokas bibliotēka 
iesaistījusies Eiropas Savienības 
projekta realizēšanā ar mērķi veici
nāt lasītprasmi. Kopš tā laika bib
liotēka katru gadu realizē vērienī
gus un sabiedrības uzmanību sais
tošus projektus, piemēram, „Stopi
ņu novada jostas aušana”, „Dzejas 
dienas Pētera Brūvera dzimtajās 
mājās „Kalēji””.

„Stopiņu novada Goda Pilso-
nis  2016” Uldis Rumba
Uldis Rumba viens no pirmajiem 
iestājās Zemessardzes rindās 1991. 
gada rudenī un tika iecelts par vada 
komandieri. Būdams vada koman
dieris, aktīvi piedalījās Zemessar
dzes veidošanā Stopiņu novadā, 
jaunu zemessargu piesaistīšanā 
un apmācībā. Organizēja kārtības 
uzturēšanu Stopiņu novada teri
torijā. Veica regulāru sadarbību ar 
Valsts un Ceļu policiju. Sasniedzot 
Zemessarga veterāna vecumu, ak
tīvi iesaistījās veterānu apvienības 
darbībā. Veterānu apvienība aktīvi 
piedalās novada sabiedriskajā dzī
vē, skolas jaunatnes un jaunsargu 
patriotiskajā audzināšanā un Ze
messardzes popularizēšanā.

Apbalvojumi: 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīme, Zemes
sardzes komandieru apbalvojumi.

Stopiņu novada pašvaldība

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 2016. gada 18. no-
vembrī, Rīgas pilī notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura orde-
ņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Valsts 
augstākos apbalvojumus saņēma divi Stopiņu novada ilggadēji 
iedzīvotāji.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri iecelts Uldis Rumba, Latvijas 
Republikas Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljona Veterānu vie
nības priekšnieks par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas 
periodā un nozīmīgo ieguldījumu jaunatnes nacionāli patriotiskajā 
audzināšanā.

Juris Majors jau 55 gadus ir intere
šu izglītības pedagogs Rīgas Jauno 
tehniķu centrā. Visus gadus Majo
ra kungs ir vadījis automehānikas, 
moto, minikāru un kartingu pulci
ņus, kuros jaunieši skolotāja vadī
bā būvēja spēkratus un piedalījās 
sacīkstēs. Juris Majors ir autors 
pirmajam uzbūvētajam kartingam 
Latvijā, kurš tagad ir apskatāms Rī
gas motormuzejā, un savulaik pats 
piedalījies kartingu sacensībās un 
ieguvis daudzas Latvijas un starp

tautiska mēroga balvas. Arī skolotāja audzēkņi ir startējuši daudzās 
sacensībās, gūstot uzvaras. Jura Majora ģimene ir Stopiņu novada ie
dzīvotāji no 30. gadiem, kad trīs brāļi uzbūvēja mājas toreizējā Stopiņu 
pagasta teritorijā. Arī šobrīd Majoru ģimene dzīvo dzimtas mājās.

Apsveicam Uldi Rumbu un Juri Majoru ar augstāko valsts apbalvo
jumu saņemšanu un esam priecīgi par mūsu novada iedzīvotāju dzīves 
veikuma augsto novērtējumu!

Stopiņu novada pašvaldība

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,

Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!
Novēlam, lai Ziemassvētki ienāk katrā mājā un ielīksmo katru sirdi, lai gaišas domas 

un ieceres, spēja dalīties labajā, radīt prieku līdzcilvēkos un padarīt pasauli gaišāku. 
To var ikviens no mums, ja vien ticam Ziemassvētku brīnumam.

Stopiņu novada domes vārdā
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Stopiņu novada 
Goda Pilsoņi 2016. gadā

No 
kreisās: 

Uldis Rumba, 
Vita Paulāne, 

Daiga Brigmane, 
Jānis Pumpurs.

Mūsu novadnieki saņēmuši 
augstākos valsts apbalvojumus
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Vēsturiskām atmiņām caur-
austs, skaistiem pasākumiem 
piesātināts aizvadīts Latvijas 
patriotiskākais mēnesis – no-
vembris.  Mūsu valsts, Latvijas, 
dzimšanas dienas mēnesis. 

Esam lepni, ka šogad arī mūsu 
novadā notika lāpu gājiens, kurā 
piedalījās daudzas ģimenes ar bēr
niem. Liels paldies visiem gājiena 
dalībniekiem par tik lielu atsaucību! 
Paldies zemessargiem un jaunsar
giem par līdzdalību! Gājiena tradī
ciju noteikti turpināsim arī nākam
gad, izgaismojot atmiņu un svētku 
noskaņas ceļu ne vien dabā, bet arī 
savās domās.  

Tuvojoties Latvijas simtgadei, ar
vien tuvāki ir arī gaidāmie Dziesmu 
un deju svētki. Un katrs no mūsu 
plašās Stopiņu novada pašdarbnie
ku saimes ir svarīgs Dziesmu un 

deju svētku tradīcijas pastāvēšanā, 
katrs no mums ir šo svētku daļa. Jo 
Dziesmu svētki – tie ir mūsu saknes, 
un tie ir arī mūsu zari debesīs. Tie 
ir mūsu latviskā identitāte, mūsu 
spēks un mūsu mīlestība.

Mēs esam ļoti lepni par saviem 
Stopiņu novada pašdarbības ko
lektīviem, kuri regulāri priecē mūs 
koncertos un citos pasākumos, kā 
arī ļoti veiksmīgi piedalās ikgadējās 
skatēs. Arī 17. novembra koncertā 
piedalījās visi mūsu kolektīvi – jauk
tais koris „Ulbroka”, sieviešu koris 
„Madara”, abi vidējās paaudzes deju 
kolektīvi – „Luste” un „Stopiņš” –, 

senioru deju kolektīvs „Ulenbroks”, 
vokālie ansambļi „Ievzieds” un 
„Sagša”, akordeonistu ansamblis 
„Akcents”. Paldies visiem kolektīvu 
dalībniekiem, kuri līdzās ikdienas 
darbam un sadzīviskajām rūpēm 
velta savu laiku, sirdsdegsmi un 
emocijas pašdarbības mākslai, lai 
radītu prieku sev un līdzcilvēkiem. 
Paldies mūsu kolektīvu brīnišķīga
jiem vadītājiem un koncertmeis
tariem, kuri allaž ir padomājuši 
par interesantu, koncerta saturam 
atbilstošu repertuāru, enerģētiski 
stiprinājuši savus kolektīvus katram 
koncertam un rūpējušies arī par 

Svētku laika 
atmiņu 
atspulgi

Tikai divdesmit piektajā gads-
kārtā liepas pie skolas, pirms 
daudziem gadiem stādītās, tā 
īsti saaugušas, lai bitēm ir kur 
medu vākt. Un pienenes vēl aiz-
vien pavasaros zied tikpat košas 
kā pirms divdesmit pieciem ga-
diem. Un tāpat bites vāc medu 
liepu un pieneņu ziedos pie sko-
las. Pieneņu laukā izauga skola 
un kā lielā bišu saimē – visi tajā 
mītošie. Tādēļ arī šis svētku laiks 
ir bišu rosības piepildīts.

2016. gada 1. septembrī apritēja 25 
gadi, kopš atskanējis zvans uz pir
mo stundu savulaik Latvijas valsts 
mazākajā skolā – Ulbrokas vidus
skolā. Toreiz tā bija tikai viena kla
se, tikai divas pirmās skolotājas. Šī 
gada novembrī, kad esam jau 69 
pedagogi, 29 tehniskie darbinieki 
un 784 skolēni, mēs visi kopā esam 
izbaudījuši veselu prieka pilnu ne
dēļu un sirsnīgu svētku noslēgu
mu. Divu nedēļu garumā varējām 
teikt savai skolai: „Daudz laimes 
dzimšanas dienā!” 

Kā ierasts, skola jau iepriekš vi
zuāli gaumīgi un eleganti saposās 
svētkiem.

No pirmās šī mācību gada die
nas katra klase tika aicināta rak
stīt un rakstīja savu apsveikumu 
skolai 25. dzimšanas dienā. Laba 
vēlējumi, sirsnīgi sveicieni... Kat
rā apsveikumā bija kaut kas īpašs. 
Trešā stāva gaiteņos savu piederību 
skolai ikviens apliecināja ar savu 
plaukstiņas nospiedumu, jubilejas 
izdevumā „Dore” – ar savas sirds 
nospiedumu, un cik daudz mīļu
ma un pozitīvu sajūtu šajās rindās. 
Pat koki pie skolas tika apmīļoti, 
uzvelkot tiem krāsainus rudens 

mētelīšus. Skolas otrajā stāvā iz
vietotā fotogrāfiju galerija „5x5” 
ieveda tuvākā un tālākā pagātnē, 
stāstīja par skolas pedagogu un 
darbinieku kopējām aktivitātēm. 
Fotogrāfijas vēstīja par dažādiem 
kultūras, sporta un ikdienas dzīves 
notikumiem mūsu skolā. Tas, kā 
jau dzimšanas dienai pienākas, bija 
pārdomu mirklis – kā bija kādreiz, 
kā ir tagad, kā būs rīt?  Prieks, ka 
mūsu skolā skolēni un skolotāji ir 
tik radoši! 

Ulbrokas vidusskolas skolēniem 
tie bija svētki tāpēc, ka visi varēja 
piedalīties brīnišķīgajos koncertos, 
kas notika skolā veselas nedēļas ga
rumā. Paši dejoja, dziedāja skolotā
ju Vijas, Māra un Andra uzrakstī
tas dziesmas. Un varbūt tieši svēt
ku mirkļos mēs tā īsti apzināmies, 
ko mums nozīmē mūsu skola.

Arī absolventi aktīvi iesaistījās 
svētku gaidīšanas priekā gan rak 
stot vēstules „Dorei” un stāstot, kā 
viņiem tagad iet, gan sagatavojot 
īpašu pārsteigumu skolas jubile
jas noslēguma pasākumam. Ex 

„Pastalniekus” ar sirds siltumu un 
īpašu atsaucību uzņēma visi klāt
esošie. Jo emocijas ir kā putni agrā 
rudenī – uz brīdi kaut kur aizlido, 
bet vienmēr atgriežas atpakaļ – uz 
mājām. 

Laika skrējienā ir pieturas – mir
kļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, 
ko ieraksta košāk lielajā vēstures 
grāmatā. Tāds mirklis bija arī 25. 
novembris – Ulbrokas vidusskolas 
noslēguma pasākums. 

Skolas svētku zālē viss bija kā 
dzimšanas dienās mēdz būt: saru
nas, uzrunas, apsveikumi, svētku 
torte… Un dāvanas! Un tas lika 
mums domāt par laika kategorijām –  
tagadni, pagātni, nākotni.  Lika 
domāt par cilvēkiem, kuri ir laika 
sastāvdaļa, un tāpēc tajā dienā vis
pirms pieminējām bijušos skolē
nus, kolēģus, draugus.

Skolu jubilejā sveikt bija ie
radušies daudzi draugi, atbals
tītāji un kolēģi. Piemiņai viesi 
saņēma skolas sagatavotu dāva
niņu, bet skolai šodien piede
rīgie pedagogi un darbinieki –  

īpašu dāvanu – grāmatu par sko
lu „Bišu dievlūgšana”... Pienenes 
pļaviņā pie skolas... Bišu valoda. 
Kam ir zināmi bišu vārdi? Kas šo
dien atceras ziedu valodu? Ir, kas 
atceras, un varbūt visbiežāk tieši 
skolotājs un tas, kas skolotājam 
tic un uzticas, pamana un novērtē. 
Tāpēc paldies šīs grāmatas autorei 
Birutai Zvaigznītei par viņas ticē
šanu, uzticēšanos un sirds atdevi 
šīs grāmatas tapšanā. Paldies par 
grāmatu, kuru siltu un krāšņu dara 
mākslinieces Litas Zvaigznītes dvē
seles pieskāriens. Tur zied pieneņu 
pļavas, tur zum darbīgās bišu sai

Tikai divdesmit pieci mes iemītnieces, tur pukst skolas 
sirds! Paldies viņai!

Mums patīk domāt un fantazēt, 
cik skaisti visu izdarīsim, cik labi 
viss izdosies, bet, lai skola pastāvē
tu, ir nepieciešams atbalsts. Skolas 
kodols ir skolotāji, bet skolotāji 
un skola nebūs stipra, ja nebūs 
skolēnu atbalsta, vecāku atbalsta, 
sabiedrības atbalsta. Un mēs šo 
atbalstu jūtam.  Šos   daudzos ga
dus mūsu skolu gan morāli, gan 
finansiāli ir atbalstījusi Stopiņu 
novada dome,   Pierīgas izglītī
bas, kultūras un sporta pārvaldes 
saime.  Mums bija liels prieks un 
gods uzņemt  visus pasākumā.

Visu mūsu vārdā paldies par 
sirsnīgu, dinamisku, asprātīgu 
pasākuma gaisotni pasākuma va
dītājam (citā reizē mēs teiktu Lat
vijas žurnālistam, LNT sejai, bet 
šoreiz vienkārši Danielas un Lin
das tētim) Haraldam Burkovskim.

Paldies mūsu brīnišķīgajiem 
bērniem: Loretai, Elzai, Renātei, 
Mārtiņam, Robertam.

Nav tik liela paldies, ko vēlētos 
veltīt maniem kolēģiem par at
saucību, sirds siltumu, bites čak
lumu, labestību. Vissirsnīgākie 
pateicības vārdi pienākas viņiem 
visiem kopā un katram atsevišķi.

Paldies mūsu saimes lielākajai 
kopienai – skolas bērniem. 

Katram gribas teikt: „Atceries –  
pasaulē ir tikai viena skola – mū
sējā. Un tikai viens līdz mazāka
jam sīkumam pazīstams ceļš uz 
skolu – tavējais. Un tikšanās brī
žos mēs esam tur – savā pagātnē, 
savā nākotnē.”

Paldies visiem, kas piedalījās 
šajā svētku reizē un bija kopā ar 
mums bišu ceļos gan klātienē, 
gan domās! Uz tikšanos atkal nā
kamreiz!

DVIJ, Anta Trukšāne, skolotāja 

savu kolektīvu vizuālo pievilcību. 
Paldies, ka jūs ne vien mācāt, bet arī 
vienojat, iedvesmojat, iepriecināt un 
motivējat savus kolektīvus!  Paldies 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas sko
las pedagogiem par sadarbību un 
koleģialitāti. 

Izstāžu zālē koncerta dalībnieku 
un skatītāju acis priecēja fantastis
kie mūsu TLMS „Ulbroka”  darbi. 
Krāsas, audumi, dzijas, dažādas fak
tūras – acīm neaizmirstams baudī
jums un iekšējs lepnums par mūsu 
novada cilvēku sasniegto!

Koncerta dalībniekus un skatī
tājus ar uzmundrinošiem vārdiem 
sveica Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un 
viņa vietniece Vita Paulāne. Turpi

not mūsu novadā aizsākto tradīci
ju godināt Goda Pilsoņus, novada 
vadība sveica divus šī gada nomi
nantus – Daigu Brigmani un Uldi 
Rumbu.

Svētku koncerts ir izskanējis, un 
Latvijas dzimšanas dienas mēnesis 
aizvadīts. Bet līdz ar uzsnigušajām 
baltajām sniega pārslām jau piezogas 
nākamie svētki – Ziemassvētki. Un 
atkal mūsu novada dziedātāji un de
jotāji mīļi gaidīs ikvienu 17. decem
bra vakarā Ulbrokas kultūras namā, 
lai ar dziesmām un dejām uzburtu 
svētku noskaņu ikviena klausītāja 
sirdī. Novēlu gaišu un mierpilnu Zie
massvētku gaidīšanas laiku! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 
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Tuvojoties Policijas dienai, ar 
Stopiņu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieku Aināru 
Bērci pārrunājām šajā gadā 
notikušo.

Paveiktais
Ikdienas darbs ir darīts ļoti cītīgi, 
un dažreiz šķiet, ka nekas īpašs šā 
gada laikā nav noticis, tomēr, at
skatoties un pārskatot notikumus, 
pašvaldības policijas ikdiena ir bi
jusi pietiekami spraiga, un ir pietie
kami daudz darbu, kurus varētu at
zīmēt īpaši. Piemēram, šogad esam 
aizturējuši daudz vairāk autovadī
tāju, kas savu automašīnu vadīja 
alkoholisko dzērienu iespaidā, t.i., 
kā tos bieži sauc – „dzērājšoferus”. 
Ir arī aizturēti vairāki autovadītāji 
narkotisko vielu reibuma stāvoklī. 
Kopumā kādi 12 gadījumi, un tas 
ir labs mūsu pašvaldības policijas 
ieguldījums – ņemot vērā to, ka 
tā tomēr ir Valsts policijas Ceļu 
policijas darbības joma, tad mūsu 
atbalsts kopējās satiksmes drošības 
nodrošināšanā ir diezgan būtisks. 
Šeit vēlos pateikt paldies arī mūsu 
novada iedzīvotājiem, kas zvana un 
informē par aizdomīgiem šoferiem 
un viņu rīcību. Uz šādu informāci
ju mūsu policija reaģē nekavējoties, 
jo pārkāpums pēc sava rakstura ir 
pieskaitāms pie sabiedrībai bīsta
miem. Cilvēks alkohola reibumā 
pie stūres ir bīstams ne tikai sev, bet 
arī apkārtējiem.

Pašvaldības policijas darbā ar
vien vairāk tiek lietoti dažādi teh
niskie līdzekļi – gan policijai saņe

mot izsaukumu, gan lai nostipri
nātu pierādījumus administratīvās 
lietās, viss tiek fiksēts ar video un 
audio ierakstu palīdzību.  Piemē
ram, „dzērājšoferu” aizturēšanas 
gadījumos kvalitatīvs videoieraksts 
ir ļoti nepieciešams, lai adminis
tratīvā lieta nonāktu līdz izska
tīšanai tiesā. Dažkārt iedzīvotāji 
jautā – kāpēc policijas darbinieki 
filmē? Uz to var atbildēt, ka šāda 
darbība ir policijas tiesības nostip
rināt pierādījumus un fiksēt savas 
darbības. Nākotnē mums ir plāns 
aprīkot policistus ar personīgajiem 
videoreģistratoriem – pie policista 
tiks piestiprināts videoreģistrators, 
kas video un audio ierakstā fiksēs 
notiekošo un policista darbības. Lī
dzīgi kā tas jau notiek daudzās citās 
valstīs un dažviet arī Latvijā. Pro
tams, iedzīvotāji tiks informēti par 
šīm videoieraksta darbībām, vai arī 
pie policista apģērba būs emblēma, 
kas liecinās, ka notiek ieraksts. Ar 
to ir jārēķinās, ka šāds video var 
tikt izmantots kā pierādījums ad
ministratīvo pārkāpumu lietās. 
Videoreģistratoru izmantošanas 
mērķis ir fiksēt pierādījumus un 
arī uzlabot policistu darba kvalitāti. 
Tas arī palīdzēs noskaidrot patiesī
bu iedzīvotāju sūdzību gadījumos 
par policistu rīcību. Jau šobrīd ļoti 
daudzās valsts, pašvaldību un arī 
privātās iestādēs notiek pastāvīga 
videonovērošana un ieraksta uz
glabāšana. Arī mūsu iestādē notiek 
videoreģistrēšana, kā to uzliek par 
pienākumu Latvijas likumdošana. 
Tas palīdz atrisināt strīdīgas situā

5. decembris – Policijas diena
cijas, izvairīties no pārpratumiem, 
arī uzlabot policijas darba kvalitā
ti. Arvien vairāk novada teritorijā 
tiek izmantota videonovērošana, 
kas mums ļoti palīdz mērķtiecīgāk 
reaģēt uz notikumiem. Domājams, 
ka nākamajos gados šī joma vēl 
paplašināsies, domājam arī par vi
deocentra izveidi. 

Pēdējā laikā ir palielinājies zvanu 
skaits, kad cilvēki zvana policijai 
ne tikai ārkārtas gadījumā, bet lai 
iegūtu kādu informāciju vai kon
sultāciju par jautājumu, kas varētu 
būt policijas pārziņā, bet neprasa 
tiešu policijas iejaukšanos. Zināmā 
mērā ir palielinājusies iedzīvotāju 
sadarbība un uzticība pašvaldības 
policijai, un tas prasa padziļināt 
policijas darbinieku kompetenci. 
Darbiniekam ir jābūt ļoti erudī
tam, lai spētu izvērtēt, par kādu 
pārkāpumu vai jautājumu ir runa, 
vai tas ir policijas kompetencē, ku
ras policijas kompetencē tas ir un 
kādas ir neatliekamās policijas dar
bības konkrētajā gadījumā. 

Pārdomas rada situācijas salī
dzinājums, 20 gadus strādājot Sto
piņos. Viennozīmīgi – no drošības 
viedokļa esam ļoti augstā līmeni. 
Pirms gadiem 20 Ulbrokā, Saurie
šos tumšajā dienas laikā uz ielas 
cilvēki nevarēja justies droši, bija 
huligāni un laupīšanas gadījumi. 
Nebija pastāvīgas policijas patru
ļas, un policijas palīdzība reizēm 
bija jāgaida stundām ilgi. Tādu 
problēmu vairs nav. Ir pastāvīga 
pašvaldības policijas patruļa, kas 
notikuma vietā var ierasties pāris 
minūšu laikā, un drošība mūsu 
ciemos ir ievērojami uzlabojusies. 
Problēmas vairāk rada iebraucēji 
vai cilvēki, kas tranzītā dodas cau
ri mūsu novadam, Rīgas pilsētas 
mikrorajonu iedzīvotāji, kas ar 
nosacītu „bezmaksas” autobusu 
atbrauc līdz mums, īpaši vasaras 
mēnešos, izklaidējas, atstāj savus 
atkritumus un aizbrauc. Mūsu 
novada iedzīvotājus var uzslavēt –  
viņi ciena savu novadu, zina no
teikumus, respektē kārtību. Pārkā
pumu, kurus izdara mūsu iedzīvo
tāji sabiedriskās vietās, piemēram, 
alkoholisko dzērienu lietošana, 
kļūst aizvien mazāk. Salīdzinoši 
nesen, pirms gadiem sešiem, si
tuācija šajā jomā bija stipri vien 
sliktāka.

Protams ir cilvēki, kas uztur an
tisociālu dzīvesveidu. Tādi gan ir 
visā pasaulē, un pieeja šai parādībai 
dažādās valstīs ir atšķirīga. Atšķiras 
kultūra, uzvedības normas, valsts 
iekārta un līdz ar to likumdošana, 
utt. Arī mūsu novads nav izņē
mums, un arī šeit ir sastopamas 
tādas personas. Mēs, pašvaldības 
policija, darām visu, kas ir mūsu 
kompetencē, ko atļauj mūsu valsts 
likumdošana šīs problēmas risinā
šanā. Šobrīd ir tā – kamēr perso
na neizdara likumpārkāpumu, tā 
var atrasties tur, kur vēlas, pat ja 

kādam tas nepatīk. Ja cilvēks uz
skata, ka viņš var sēdēt visu dienu 
pieturā vai pie ezera un viņš neiz
dara likumpārkāpumus, viņš to var 
darīt. Savukārt citiem cilvēkiem, 
protams, tas nepatīk. Nepatīk šo 
cilvēku izskats, nepatīk tiem pie
mītošais aromāts utt. Pašvaldības 
policija cenšas rīkoties preventīvi, 
lai pēc iespējas nepieļautu šādu 
situāciju veidošanos. Cenšamies 
maksimāli pietuvināt patrulēša
nas maršrutus vietām, kur uztu
ras personas, kurām ir antisociāls 
dzīvesveids. Mums ir sadarbības 
līgums ar Latvijas Sarkanā Krusta 
sociālo centru, kur mums ir iespē
ja nogādāt personas, kurām nav 
pastāvīgas dzīvesvietas, kā arī per
sonas, kuras ir alkohola reibumā 
un nespēj patstāvīgi pārvietoties. 
Diemžēl jautājums par atskurbtu
vēm valstī kopumā nav atrisināts 
vēl joprojām, bet no tā cieš iedzī
votāji. Paldies pašvaldībām, kuras 
vienīgās izrāda interesi par to, kā 
šo jautājumu sakārtot. 

Jāatzīmē, ka šogad notikušais 
ugunsgrēks Institūta ielā parādīja 
mūsu sagatavotību sarežģītu un 
ārkārtas situāciju risināšanai. Šā
das situācijas ir kā tests – kā esam 
veikuši mājasdarbus. Secinājums –  
pašvaldības policija ir labi sagata
vota. Pat labāk, nekā kādreiz pa
šiem šķiet. Mums vispār piemīt 
tendence domāt par sevi pārāk kri
tiski, nenovērtēt sevi. Protams, ir 
lietas, kas ir jāuzlabo, jāpilnveido, 
ko varētu iemācīties, jāiegādājas 
tehniskie līdzekļi, bet mēs varam 
tikt galā arī ar sarežģītām situāci
jām. Mums ir jābūt gataviem situā
cijām, kas saistās ar citu tautību un 
kultūru ienākšanu ikdienā, jo pār
maiņas notiek visā Eiropā, arī Lat
vijā. Mums tuvumā ir bēgļu centrs 
Muceniekos, un ir jābūt gataviem, 
ka tur ir cilvēki ar citu kultūru, kas 
savādāk uztver lietas, var pārprast 
attieksmi. Ir tāda Senās Romas 
devīze – „gribi mieru – gatavojies 
karam”, tas nozīmē, ka ir jāmācās 
apsteigt notikumus, nevis cīnīties 
ar sekām. 

Svarīga darbinieku 
kompetence un 
profesionalitāte
Dzīve paliek aizvien komplicē
tāka un sarežģītāka, ir svarīgi, lai 
darbinieks būtu kompetents visos 
jautājumos, tāpēc nemitīgi jāmā
cās. Dzīves mainības straujums ir 
tik liels, ka liekas – mēs tikko kaut 
ko esam apguvuši, kādu metodi 
izstrādājuši, bet pēc kāda brīža tā 
vairs neder. Ir jāmāk ļoti ātri pie
lāgoties dažādām situācijām. Visu 
laiku ir jādomā par attīstību, arī 
daudzas tehniskas lietas morāli 
noveco ātrāk, nekā tās nolietojas 
fiziski. Piemēram, pirms 10 ga
diem mēs strādājām ar vienu da
tubāzi, šobrīd mēs lietojam asto
ņas dažādas datubāzes – gan valsts 

Noslēgusies iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja 
par novada ceļiem un ielu posmiem

2016. gada 5. novembrī noslēdzās Stopiņu novada iedzīvotāju un 
uzņēmēju aptauja par novada ceļiem un ielu posmiem. Izvērtēšanai 
tika piedāvāti septiņi ceļi un ielu posmi, kas atbilst Eiropas Lauk
saimniecības un Zivsaimniecības fonda izsludinātā konkursa „Pa
matpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” kritērijiem. 
Minētā konkursa ietvaros līdz 2018. gadam ir pieejami finanšu lī
dzekļi grants ceļu segumu sakārtošanai. 

Apkopojot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus, ko izteica kopumā 
90 iedzīvotāji un 19 uzņēmēji, par aktuālāko izvirzīts ceļš Lielkā
jas–Kalves un ceļa C21–Grīvas posms no Ulbrokas vidusskolas līdz 
Dzidriņām un Sišiem. Par to tika saņemti 63 iesniegumi ar pama
tojumu par ceļa pārbūves nepieciešamību, ko nosaka esošais ceļa 
funkcionālais stāvoklis un gājēju un riteņbraucēju drošības problē
mas, kā arī ceļa pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Par 
ceļa posma Līdaciņas–Pundurīši Ulbrokā un Vālodzēs 0,8 km ga
rumā sakārtošanu viedokli izteica 24 iedzīvotāji, minot ceļa nozīmi 
funkcionālo saišu veidošanā starp novada ciemiem. Par ceļa Beveri
ņi –Vālodzes 1,4 km garumā uzlabošanu izteicās 13 iedzīvotāji, par 
Kalnozolu ielu Vālodzēs 0,2 km garumā – 5 iedzīvotāji.

Papildus par novada ceļu infrastruktūras uzlabošanu tika saņemti 
arī ierosinājumi no Stopiņu novada ciemu iedzīvotājiem. Vairāki vie
dokļi izteikti no Parka ielas iemītniekiem par ielas asfaltēšanu, viens 
priekšlikums – par Līgo ielas noasfaltēšanu. No Dzidriņu ciema ie
dzīvotājiem saņemti divi rosinājumi – par Loku ielas asfaltēšanu un 
gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi posmā Krasti–Dzidriņas līdz 
ceļam P5. Šīs vajadzības ir apzinātas un tiks ņemtas vērā, izstrādājot 
Stopiņu novada Attīstības programmu laika posmam no 2019. gada. 

Paldies visiem aktīvajiem novadniekiem!
Ilze Kļaviņa, 

Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

nozīmes reģistrus, gan vietējās. 
Tas viss prasa tehniskos resursus, 
kā arī zināšanas un prasmes. Tam
dēļ ir ļoti būtiski, lai darbinieku 
mainība būtu pēc iespējas mazā
ka. Pretējā gadījumā ir grūti no
turēt augstu profesionālo līmeni. 
Mūsu iestādes personālsastāvs ir 
nokomplektēts, strādā labi, pēdējā 
gada laikā darbinieki nav mainīju
šies. 

Saviem darbiniekiem ikdienas 
darbā atgādinu – kad reizēm ru
tīna piespiež darboties automā
tiski, ir svarīgi nezaudēt domu, ka 
aiz katras situācijas ir kāds cilvēks 
ar savu sāpi un ar savu vajadzību. 
Padomāsim – varbūt varam izda
rīt kaut ko vairāk, nekā no mums 
prasa formāla pieeja. Tā mēs ne
zaudēsim cilvēcisko pieeju. 

Mūsu iedzīvotājiem vēlos pateikt 
paldies par sniegto informāciju. 
Paldies tiem, kas izturas ar sapratni 
dažādās situācijās, sniedz atbalstu 
notikumu vietās. Aicinu iedzīvotā
jus vairāk informēt policiju par da
žādām lietām, tas ļoti palīdz mūsu 
kopējā darbā. Ne uz visu spējam 
reaģēt uzreiz, bet ar katru infor
māciju mēs strādājam, apkopojam, 
nododam citiem dienestiem. Var
būt nespējam visiem atbildēt, bet 
informācija obligāti tiek izvērtēta 
un izmantota, izstrādājot pasākumu 
plānus, patrulēšanas maršrutus, ik
dienas veicamos uzdevumus. Iedzī
votāji mums raksta ļoti daudz, bet 
mēs nespējam visiem atbildēt, un, 
ja iedzīvotāji vēlas saņemt oficiālu 
atbildi, tad ir jāievēro iesniegumu 
likumā noteiktās prasības. Daudz
kārt saņemtajās epasta vēstulēs re
dzam, ka ir pamats ierosināt pārkā
puma lietvedību, tad iedzīvotājam 
arī rakstām un lūdzam ar oficiālu 
iesniegumu vērsties pašvaldības 
policijā. Tas nozīmē – iesniegums 
jāiesniedz elektroniski parakstīts, 
jāatsūta pa pastu vai jāiesniedz per
soniski.

Nobeigumā vēlos atgādināt 
vienkāršas lietas – pēdējā laikā ir 
vērojams, ka sabiedrība kļūst neie
cietīga, pat agresīva. Daudzas lie
tas, kuras cilvēki agrāk prata savā 
starpā miermīlīgi atrisināt, šobrīd 
vairs nemāk. Kaut kas ir mainījies, 
sīkas problēmas var beigties ar lie
lu konfliktu. Mums jāmācās cienīt 
citam citu. Ja mēs katrs cienītu to 
otru cilvēku, savu kaimiņu, iestā
des darbinieku vai amatpersonu, 
kura pilda dienesta pienākumus, 
vienkārši kā cilvēku, mēs daudzus 
jautājumus atrisinātu vienkāršāk, 
vieglāk un ātrāk. Ir svarīgi saprast, 
ka strādājam kopējam labumam. 
Ir svarīgi neaizmirst, kā bija pirms 
gadiem 15, un svarīgi prast novēr
tēt to, kas mums šodien jau pie
der. Daudzās jomās, arī drošības 
un kārtības jomā. Tad varbūt kaut 
kas mainītos mūsu attieksmē, un 
tas palīdzētu saprast un novērtēt, 
ka mūsu zemē patiesībā ir diezgan 
labi.

Sarunu pierakstīja 
Inese Skrastiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste



I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār
tību, kādā tiek piešķirts pašvaldības 
atbalsts no pašvaldības budžeta pa
matizglītības apguvei Izglītības ie
stāžu reģistrā reģistrētām privātajām 
izglītības iestādēm (turpmāk tekstā –  
Iestāde), kurās audzēkņi apgūst li
cencētu izglītības programmu.
2. Atbalsts  –  pašvaldības līdzfinan
sējums Iestādē, kas ir paredzēts no
rēķiniem par pamatizglītības apguvi 
Iestādē par audzēkni, ja:
2.1. audzēkņa un vismaz viena au
dzēkņa likumīgā pārstāvja pamata 
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu no
vada administratīvajā teritorijā.
3. Atbalsta apmēru par vienu au
dzēkni mēnesī kārtējam saimniecis
kajam gadam Stopiņu novada  domes 
(turpmāk tekstā – Dome) Finanšu 
vadības, analīzes un grāmatvedības 
nodaļa aprēķina atbilstoši izmaksu 
noteikšanas metodikai – Pašvaldī
bas atbalsta detalizēts atšifrējums pa 
izdevumu pozīcijām (Saistošo notei
kumu Pielikums Nr.1) līdz kārtējā 
gada 20. janvārim un virza apstipri
nāšanai Domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejai. 
Pozitīva Domes Izglītības, kultūras 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 
atzinuma gadījumā ar Domes lēmu
mu tiek apstiprināts atbalsta apmērs 
norēķiniem par izglītības program
mas apguvi Iestādei, kas tiek publi
cēti Stopiņu novada tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv   un Stopiņu novada 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
4. Atbalsta apmērs Iestādē par vie
nu audzēkni mēnesī ir vienāds ar 
vidējiem uzturēšanas izdevumiem 
vienam audzēknim Stopiņu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs attiecī
gajā budžeta gadā.

II. Atbalsta piešķiršanas kārtība
5. Atbalsts tiek pārskaitīts Iestādei uz 
norādīto bankas kontu.
6. Iestāde atbalstu var saņemt, ja tā 
ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģis

trā un realizē licencētas mācību pro
grammas, nav nodokļu parādnieks 
Publisko iepirkuma likuma izpratnē 
un ar kuru Dome un audzēkņa li
kumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu 
par izglītības pakalpojuma sniegša
nu (Saistošo noteikumu Pielikums 
Nr. 2). Atbalsta izmaksu uzsāk tikai 
pēc tam, kad parakstīts šajā punktā 
minētais līgums. Iestāde, slēdzot lī
gumu ar Domi un audzēkņa likumī
go pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi 
atbilstoši pakalpojuma sniedzēja 
apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc 
naudas plūsmas uzskaitītiem izdevu
miem vai gadījumā, ja tiek dibināta 
jauna izglītības iestāde, atbilstoši ap
stiprinātai plānoto izdevumu tāmei 
katrā izglītības iestādē. Tāme tiek 
sagatavota atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par izmaksu ekonomisko kla
sifikāciju. Ja pašvaldības atbalsts tiek 
maksāts par nepilnu mēnesi, tad to 
aprēķina proporcionāli apmeklējuma 
dienu skaitam.
7. Pirms audzēknis uzsāk izglītības 
pakalpojuma saņemšanu Iestādē, at
balsta saņemšanai audzēkņa likumī
gais pārstāvis iesniedz Domē iesnie
gumu (Saistošo noteikumu Pielikums 
Nr. 3) par to, ka audzēknis saņems 
pakalpojumu Iestādē, iesniegumā 
norādot Iestādes nosaukumu un juri
diskās personas reģistrācijas numuru. 
Iesniegumam pievieno apliecinājumu 
no Iestādes par iespējamo pakalpoju
mu sniegšanu attiecīgam audzēknim.  
8. Iesniegums tiek izskatīts un lēmums 
par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts 
līdz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā no visu dokumentu iesniegšanas 
dienas. Domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komiteja pār
bauda informāciju, kas minēta šo notei
kumu 2.1., 6. un 7. punktā, un iesniedz 
atzinumu par atbalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt Domes kārtējā 
sēdē. Par pieņemto lēmumu rakstiski 
informē Iestādi un audzēkņa likumīgo  
pārstāvi.
9. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/16

„Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm”
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu

1. pielikums
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK 
kods

Izmaksas 
uz 1 
audzēkni 
mēnesī 
(euro)

1. Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķ-
dotāciju no valsts budžeta) 1100

2. Darba devēja VSAOI 2.1.
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

3. Komandējumi un dar-
ba braucieni 3.1. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucie-

ni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2100

4. Pakalpojumu samak-
sa     2200

  4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210

  4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

  4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodroši-
nāšanu saistītie izdevumi 2230

  4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240

  4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250

  4.6. Īres un nomas maksa 2260

5. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, bi-
roja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita pamat-
kapitāla veidošanā

    2300

  5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310

  5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320

  5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicī-
niskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340

  5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350

  5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēša-
nas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 2360

  5.6. mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mā-
cību līdzekļu iegādei) 2370

6. Izdevumi periodikas 
iegādi 6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400

7. Pamatlīdzekļu nolie-
tojums 7.1

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, 
ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldīju-
mu  uzskaites kārtību, un ko dala ar audzēkņu skaitu attiecīgajās 
izglītības iestādēs

    Kopā  

Paziņojums par detālplānojuma īpašuma „Dimanti” (īpašuma 
kadastra nr. 8096007042) zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, 
Stopiņu novads (kadastra apz. 80960070173), publisko apspriešanu 

un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Stopiņu novada dome 30.11.2016. 
sēdē (protokols Nr. 87) pieņēma lē
mumu „Par detālplānojuma nekus
tamā īpašuma „Dimanti” (īpašuma 
kadastra nr. 8096007042) zemes 
vienībai Getliņu iela 17, Rumbu
la, Stopiņu novads (kadastra apz. 
80960070173), nodošanu publiska
jai apspriešanai un institūciju atzi
numu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana no 2016. 
gada 12. decembra līdz 2017. gada 
10. janvārim.

Ar detālplānojuma materiāliem 
var iepazīties, sākot ar 12.12.2016., 
tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv, izdrukas veidā Stopi
ņu novada domes telpās Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Gaismas internātpamatskolā 
(Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu nov.) 29.12.2016. plkst. 18.00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei Institūta 
ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu nov., LV2130, fakss 67910532, elektroniskie do
kumenti nosūtāmi uz epastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, 
epasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs SIA „2A projekts”, arhitekte Lolita Zerviņa, 
epasts: 2a_projekts@inbox.lv.

pieņem Domes sēdēs. Pozitīva lē
muma gadījumā Dome, Iestāde un 
audzēkņa likumiskais pārstāvis slēdz 
trīspusēju līgumu par atbalsta pie
šķiršanu vienu reizi finanšu gadā.  
10. Iestāde katru mēnesi līdz piek
tajam datumam iesniedz Domei pie
prasījumu par pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu par izglītības pakalpo
juma sniegšanu (Saistošo noteiku
mu Pielikums Nr. 4) un rēķinu par 
iepriekšējo mēnesi atbalsta saņem
šanai. Minēto pieprasījumu iesniedz 
personīgi, nosūta pa pastu vai elek
troniski atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu.
11. Iestādei, kuras audzēknis attais
nojošu iemeslu dēļ nesaņem pakalpo
jumu izglītības apguvei laika posmā, 
kas kopumā nav garāks par 60 (seš
desmit) kalendāra dienām kalendāra 
gada laikā, atbalsts tiek saglabāts. Par 
attaisnojošiem iemesliem tiek uzska
tīts ar ārsta izziņu apstiprināts atve
seļošanās periods slimības vai karan
tīnas laikā, vecāku slimība, pamato
joties uz ārstu komisijas atzinumu, kā 
arī vecāku kārtējā atvaļinājuma laiks, 
pamatojoties uz vecāku iesniegumu. 
Neattaisnotu kavējumu gadījumos 
līdzfinansējums tiek pārtraukts.

III. Atbalsta nepiešķiršanas vai iz-
maksas pārtraukšanas, kā arī lēmu-
ma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība
12. Atbalsta izmaksa tiek pārtrauk
ta:
12.1. ja audzēkņa dzīvesvieta tiek 
deklarēta citas pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā;
12.2. ja tiek izbeigts līgums starp 
Iestādi un audzēkņa likumisko pār
stāvi par izglītības programmas ap
guves īstenošanu;
12.3. ja neviena audzēkņa likumīgā 
pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta 
Stopiņu novada pašvaldības admi
nistratīvajā teritorijā;
12.4. ja audzēknis uzsāk izglītības 
programmas apguvi pašvaldības iz
glītības iestādē;
12.5. ja tiek konstatēts, ka audzēkņa 
likumīgais pārstāvis sniedzis nepa
tiesas ziņas, lai saņemtu atbalstu.
13. Lēmumu par atteikumu piešķirt 
atbalstu vai atbalsta izmaksas pār
traukšanu un izmaksātās summas 
atmaksāšanu, ja tā saņemta nepama
toti, pieņem Dome.
14. Atbalstu nepiešķir šādos gadīju
mos:
14.1. ja persona neatbilst šo saistošo 
noteikumu noteiktajām prasībām;

14.2. ja nav iesniegta šajos saistoša
jos noteikumos noteiktā informācija 
atbalsta saņemšanai.  
15. Ja tiek pieņemts lēmums par at
teikumu piešķirt atbalstu, bērna li
kumīgais pārstāvis ir tiesīgs atkārtoti 
iesniegt iesniegumu par atbalsta pie
šķiršanu pēc visu lēmumā norādīto 
nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā 
atbalsts tiek piešķirts ar atkārtoti ie
sniegtā iesnieguma saņemšanas dienu.
16. Ja atbalsts ir saņemts nepama
toti, atbalsta saņēmējam pienākums 
ir labprātīgi atmaksāt saņemto sum
mu. Ja nepamatoti saņemtā sum
ma labprātīgi netiek atmaksāta 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, 
tā tiek piedzīta civiltiesiskā kārtī
bā, normatīvajos aktos noteiktajā  
kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
17. Domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komitejas 
priekšsēdētājs ir atbildīgs par sais
tošo noteikumu izpildes ievērošanu.
18. Saistošie noteikumi publicējami 
Stopiņu novada informatīvajā izde
vumā „Tēvzemīte” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas.

  J.Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs
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4. pielikums
Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

par laikposmu no 2016. gada ____. _____________________ līdz 2016. gada ____. _____________________
Privātās izglītības iestādes nosaukums_____________________ 
Juridiskā adrese_____________________ , Reģistrācijas numurs_____________________
Bankas rekvizīti:_____________________ Banka_____________________, Kods_________Konts_____________________

Nr. 
p.k.

bērns

maksa, kas norādīta 
līgumā par izglītības 
pakalpojuma snieg-

šanu (euro)

Pašvaldības atbalsta 
apmērs, kas norādīts 
līgumā par izglītības 

pakalpojuma sniegšanu 
(euro)

Pašvaldība, 
kura maksā 

atbalstu

Apmaksājamo dienu 
skaits (dienu skaits, kad 

apmeklēta izglītības iestā-
de, tajā skaitā dienas, kad 
izglītības iestāde netika 
apmeklēta attaisnojošu 

iemeslu dēļ)

Vārds Uzvārds
Personas 

kods

               
               

Datums _______________________________________
Sagatavotājs_______________________________________
                 (amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

1.3. Audzēkņa likumīgajam pārstā
vim nosūtīta Domes vēstule par Atbalsta 
apmēra izmaiņām kļūst par neatņema
mu Līguma sastāvdaļu.
1.4. Atbalstu Dome piešķir, ja pastāv 
visi zemāk minētie noteikumi:
1.4.1. Audzēkņa un vismaz viena au
dzēkņa likumīgā pārstāvja pamata dzī
vesvieta ir deklarēta Stopiņu novada ad
ministratīvajā teritorijā;
1.4.2. Iestāde ir reģistrēta Izglītības ie
stāžu reģistrā un īsteno licencētu izglītī
bas programmu;

1.4.3. Iestāde nav nodokļu parādnieks 
Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 
2. Atbalsta piešķiršanas kārtība
2.1. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz 
Stopiņu novada domes lēmuma, pro
tokols Nr.___   no ___.___.20__.g. „Par 
atbalsta piešķiršanu ________”, un tā iz
maksu uzsāk pēc Līguma parakstīšanas 
atbilstoši Bērna apmeklējumam Iestādē, 
saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
2.2. Dome veic Atbalsta izmaksu par 
iepriekšējo mēnesi 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc Iestādes pieprasījuma un 

2. pielikums
LĪGUMS

par pašvaldības atbalstu privātai izglītības iestādei par 
pamatizglītības programmas apguvi

Stopiņu novada dome, reģistrācijas numurs 90000067986 (turpmāk – Dome), 
juridiskā adrese Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130, tās priekš
sēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Stopiņu novada domes 
2013. gada 26. jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 10/13  „Stopiņu novada paš
valdības nolikums”, no vienas puses,
______________, reģistrācijas Nr. _____(turpmāk – Iestāde), juridiskā adrese 
____________ iela___, ________, tās vadītājas _________________ personā, 
kurš(a) rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, un
vārds, uzvārds, personas kods ____________ (turpmāk – Audzēkņa likumīgais 
pārstāvis), deklarētās dzīvesvietas adrese ____________, no trešās puses,
turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/s, 
noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par Domes atbalsta piešķiršanu 
audzēkņa – vārds, uzvārds, personas kods __________, (turpmāk – Audzēknis) 
dzīvesvietas adrese:_____________, pamatizglītības programmas apguvei (turp
māk – Pakalpojums) privātā izglītības iestādē.
1. Līguma priekšmets
1.1. Iestāde sniedz Audzēknim pamatizglītības pakalpojumu par normatīva
jos aktos noteiktā kārtībā licencētas izglītības programmas, programmas kods: 
______________, apguvi pilnā apmērā, un Dome piešķir Iestādei pašvaldības at
balstu par Pakalpojuma sniegšanu Audzēknim.
1.2. Domes atbalsta apmērs vienam audzēknim ir EUR __ (__ euro, __centi) mē
nesī (turpmāk – Atbalsts).

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. Likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punkts no
saka, ka pirmsskolas un skolas vecu
ma bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs ir 
pašvaldības autonomā funkcija.

Sakarā ar to, ka pieprasījums pēc 
vietām pašvaldības izglītības iestādēs 
pārsniedz piedāvājumu, un pašvaldības 
pienākumu esošo finansējumu izglītībai 
sadalīt vienlīdzīgi visiem bērniem, kuri 
apgūst izglītības programmu, nepiecie
šams risinājums, kā nodrošināt izglītības 
pieejamību pēc iespējas lielākam Stopiņu 
novada pašvaldības iedzīvotāju skaitam.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu mērķis ir: noteikt 
kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinan
sējums no pašvaldības budžeta izglī
tības apguvei. Izglītības un zinātnes 
ministrijā reģistrētām privātām izglī
tības iestādēm, kuru audzēkņi apgūst 
licencētu izglītības programmu un 
kurām nav nodokļu parāda Publisko 
iepirkumu likuma izpratnē.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Līdzfinansējums par izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem bērniem tiks nodroši
nāts no pašvaldības gadskārtējā bu
džeta apstiprinātajā apjomā. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sabiedrību (mērķ-
grupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo notei
kumu tiesiskais regulējums, ir nova
da administratīvās teritorijā deklarē
tās personas.  

Saistošo noteikumu tiesiskais re
gulējums labvēlīgi ietekmēs mērķ
grupu, uzlabojot izglītības pieeja
mību. Tiesiskais regulējums radīs 
jaunas tiesības personām, kuras 
pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu 
pirmsskolas izglītības iestādē, un no
drošinās vienlīdzīgas tiesības un ie
spējas iegūt informāciju, veicinās ar 
informācijas iegūšanu saistītu tiesību 

realizēšanu. 
Saistošo noteikumu īstenošanai 

netiek prognozēta tieša ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Institūcija, kurā 
privātpersona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir Stopiņu 
novada dome. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Saistošo notei
kumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāv
jiem. Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotajā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas domes sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājas lapā 
internetā www.stopini.lv, saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekš
likumu vai iebildumu apkopošanas, 
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietde
rības apsvērumus, paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos.   

  J.Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

3. pielikums

Stopiņu novada  domei
___________________________________________________________

                                                                  (iesniedzēja vārds, uzvārds),(personas 
kods)

___________________________________________________________
___________________________________________________LV_____

(deklarētās dzīves vietas adrese)
________________,__________________

(tālrunis, epasta adrese)
IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei ___________
__________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums)
_____________________________________________________________
________
(juridiskā personas reģistrācijas numurs)
pamatizglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
_____________________________________________________________
____________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienoju: 
Apliecinājumu no – privātās izglītības iestādes par pakalpojuma sniegšanu
Citi ________________________________________________
Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija ir pareiza 
un pilnīga.
Piekrītu, ka Stopiņu novada dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā 
iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas 
nepatiesas ziņas, Stopiņu novada domei ir tiesības vērsties pret personu, kas 
sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.
_____.gada___.____________________ 
_____________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Stopiņu novada domes atbildīgais speciālists:
Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:
Bērna dzīves vieta 
o Ir deklarēta Stopiņu novadā   o Nav deklarēta Stopiņu novadā

Audzēkņa likumīgā pārstāvja dzīvesvieta 
o Ir deklarēta Stopiņu novadā 
o Nav deklarēta Stopiņu novadā 
o Atbilst atbalsta piešķiršanas prasībām
o Neatbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

______________________________________________amats, paraksts, 
paraksta atšifrējums

Paskaidrojuma raksts

rēķina saņemšanas. 
2.3. Atbalsts netiek piešķirts par die
nām, kad Audzēknis bez attaisnojoša 
iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisno
jošu iemeslu tiek uzskatīts ar ārsta izziņu 
apstiprināts atveseļošanās periods slimī
bas vai karantīnas laikā, vecāku slimība, 
pamatojoties uz ārstu komisijas atzinu
mu, kā arī vecāku kārtējā atvaļinājuma 
laiks, pamatojoties uz vecāku iesniegu
mu. Iestāde, kuru audzēknis attaisnojošu 
iemeslu dēļ nesaņem pakalpojumu izglī
tības apguvei laika posmā, kas kopumā 
nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada 
laikā.
2.4. Ja Audzēknis nav apmeklējis 
Iestādi bez attaisnojuma, Atbalsts tiek 
aprēķināts proporcionāli Audzēkņa ap
meklējuma dienām.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt 
Atbalstu Iestādei Līguma 2. punktā no
teiktajā kārtībā.
3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt Iestā
des sniegtos datus, un Iestādei ir pienā
kums nodrošināt, lai Domei būtu pieeja
ma pārbaudes veikšanai nepieciešamā 
informācija.
3.3. Dome ir tiesīga pieprasīt un Iestā
dei ir pienākums mēneša laikā atmaksāt 
Domei nepamatoti saņemto Atbalstu 
saskaņā ar Domes iesniegumu par kon
krētā fakta konstatēšanu.
3.4. Audzēkņa likumīgajam pārstā
vim ir šādi pienākumi:
3.4.1. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā informēt Puses par izmaiņām kon
taktinformācijā (epasta adrese, tālru
nis).
3.5. Iestādei ir šādi pienākumi:

3.5.1. nodrošināt normatīvajos aktos 
apstiprinātu pamatizglītības program
mas ieguvi;
3.5.2. līdz katra mēneša 5. datumam 
iesniegt Domei aizpildītu pieprasījumu 
atbalsta saņemšanai.
4. Līguma darbības termiņš, tā grozī-
šanas, papildināšanas un izbeigšanas 
kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to 
ir parakstījušas visas Puses un Līgums ir 
reģistrēts Domē.
4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Au
dzēknis apgūst izglītības programmu. 
4.3. Jebkuri Līguma grozījumi un pa
pildinājumi tiek noformēti ar rakstisku 
vienošanos, kas kļūst par Līguma neat
ņemamu sastāvdaļu.
4.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm 
savstarpēji vienojoties, noslēdzot starp 
Pusēm atsevišķu vienošanos pie Līguma. 
4.5. Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt 
Līgumu, brīdinot Iestādi un Audzēk
ņa likumīgo pārstāvi 3 (trīs) dienas 
iepriekš uz Līgumā norādītajām e
pasta adresēm (ja kādai no personām 
nav pieejams, tad jānorāda adrese, 
vienlaikus nosakot, kad uzskatāms, 
ka brīdinājuma vēstule ir nosūtīta), ja 
Audzēkņa un/vai Audzēkņa likumīgā 
pārstāvja pamata dzīves vieta nav dek
larēta Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā.
4.6. Iestādei vai Audzēkņa likumīgajam 
pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Lī
gumu, par to rakstiski brīdinot Domi vis
maz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
5. Papildu noteikumi
5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir 
pienākums atlīdzināt cietušajai Pusei no

darītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja 
tādi ir radušies darbības vai bezdarbības 
rezultātā, tajā skaitā, ja zaudējumi ir radī
ti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas 
pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta 
zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu 
esamības fakts un zaudējumu apmērs.
5.2. Puses neatbild par līgumsaistību 
neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, 
kuri padara neiespējamu Līguma izpil
di vai Pušu darbību. Nepārvarama vara 
Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jeb
kura rakstura militāras operācijas, epidē
mijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, 
kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma 
izpildes laikā.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi 
turpinās ilgāk nekā trīs mēnešus, Puses 
vienojas par tālāko sadarbību un Līguma 
spēkā esamību.
5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kon
taktinformāciju (adresi, epasta adresi, 
tālruni u.c.) par tādu, kur tās ir sasnie
dzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. 
Ja rakstveida paziņojumu sūta pa pastu 
ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas ad
resātam paziņots septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
5.5. Visus strīdus un domstarpības par 
Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina 
sarunu ceļā. Ja Puses nevienojas sarunu 
ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas nor
matīvajiem aktiem.
5.6. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) 
lapām 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei 
pa vienam eksemplāram. Visiem Līgu
ma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 
spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
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25. un 26. oktobrī Liepājā no-
tika Izglītības tehnoloģiju un 
inovāciju konference „LatSTE 
2016 – Karjera digitālajā laik-
metā”, kurā piedalījās vairāk 
nekā 800 pedagogu no visas 
Latvijas, to vidū arī mēs – 
Gaismas internātpamatskolas 
skolotāji.

Konference piedāvāja ļoti plašu 
programmu. Pedagogiem bija iespē
jas gan noklausīties jaunākās aktuali
tātes IT jomā, gan piedalīties disku
sijās, gan darboties dažādās radošās 
darbnīcās.  Izstādē „Nākotnes skola 
un tehnoloģijas tajā” mēs iepazinā
mies ar jaunākajām IT tehnoloģijām 
un mācību programmām. 

Otrā konferences diena sākās 

ar ekskursijām uz Liepājas tehni
kumu un Liepājas Raiņa 6. vidus
skolu. Vidusskolā noklausījāmies 
iedvesmojošu skolas direktora 
Kārļa Strautiņa uzrunu par di
gitālo tehnoloģiju pielietošanu 
skolas ikdienā. Skola ir saņēmusi 
„„Microsoft” inovatīvās skolas” 
statusu, kas apliecina, ka skola 
veiksmīgi izmanto jaunākās teh
nologijas un izveidojusi inovatī
vu mācību vidi, integrējot mācī
bu procesā tehnoloģijas.

Paldies par atbalstu SIA 
„KNAUF” un Stopiņu novada 
pašvaldībai par iespēju profesio
nāli pilnveidoties un iepazīties ar 
labās prakses piemēriem IT jomā 
dažādās izglītības iestādēs.

Ieva Veģere

Gaismas internātpamatskolas skolotāji izglītojas IT jomā Liepājā!

Ulbrokas Mūzikas un māk slas 
skolas saime neguļ ziemas 
miegu, bet tikpat cītīgi kā 
bitītes vasarā vāc medutiņu, 
radošais Ummsiņš mācās un 
iepriecina visus visapkārt. 

Lai sasniegtu kvalitatīvu rezultā
tu, nākas ikdienā ieguldīt daudz 
darba. Stundu laikā apgūstam ne 
tikai mācību programmās pare
dzēto, bet daudz, daudz vairāk. 
Koncertiem nepieciešams savs 
repertuārs, bet konkursiem cits. 
Muzicējot mazajiem klausītājiem 
pirmsskolas izglītības iestādē, jā
izdomā aizraujošs stāsts, lai maza
jiem klausītājiem būtu interesanti 
klausīties. Koncertējot pieredzēju
šiem klausītājiem, repertuārs var 
būt daudz nopietnāks, bet jāat
ceras arī, lai jaunajiem mūziķiem 
tas būtu interesants un pašiem 
saprotams. Lai mācību process 
būtu saistošāks, skolotāji izdomā 
dažādas aktivitātes – organizē kla
šu un skolas konkursiņus, meklē 
jaunus izaicinājumus, piedaloties 
ar audzēkņiem dažāda mēroga 
konkursos. Audzēkņiem patīk 
piedalīties koncertos, īpaši, ja tas 
ir izbraukuma koncerts. 

Šajā mācību pusgadā ar kon
certu un izstādi viesojāmies Sta
ša Vaiņūnas Palangas Mūzikas 
un mākslas skolā. Šādi braucieni 
ne tikai saliedē dažāda vecuma 
izglītojamos, bet iemāca audzēk
ņiem būt atbildīgiem par saviem 
instrumentiem, tērpiem, mākslas 
darbiem, palīdzēt ne tik pieredzē
jušiem braucējiem sagatavoties 
atbildīgajam pasākumam. Pro
tams, pēc tik atbildīga pasākuma 
audzēkņi un skolotāji kopīgi de
vās uz delfināriju, lai priecātos par 
delfīnu un jūras lauvu priekšnesu

miem, kuri, līdzīgi kā mēs, dzie
dāja un gleznoja, te klausīja savus 
skolotājus, te izlikās ne redzam, ne 
dzirdam. 

Kopā ar saviem skolotājiem 
audzēkņi ir apmeklējuši profe
sionālu mākslinieku izstādes un 
koncertus, piedalījušies vairākos 
konkursos. Skolotājas Anitas 
Riekstas audzēkņi Karolīna Ar
buzova un Iļja Talatins pieda
lījās 34. Pērnavas akordeonistu 
konkursā – festivālā, kur ieguva 
III un II vietu. Karolīna II Starp
tautiskajā akordeonistu kon
kursā Prāgā savā vecuma grupā 
ieguva II vietu. Akordeonistu 
kvintets pēc dalības V Mūzikas 
skolu audzēkņu ansambļu un 
kameransambļu konkursā mājās 
atveda pirmās pakāpes laureāta 
diplomu. Savukārt skolotājas Ri
tas Barkānes jaunās vijolnieces 
Margarita Barabanova un Luīze 
Mia Sadovska piedalījās III Ma
zajā Augusta Dombrovska kon
kursā. Apsveicam Margaritu ar 
godpilno III vietu! Skolotājas 
Lauras TreidesPlaudes vijoles 
klases audzēkne Loreta Vaivode 
piedalījās Starptautiskajā video
ierakstu konkursā par labāko ob

ligāto skaņdarbu, esam priecīgi 
par uzvaru – 1. vietu! Koklētāju 
ansamblis „Tīne”, skolotājas Ieva 
Kalniņa un Vita Pinne, piedalījās 
festivālā „Koklītes koklēja” Jel
gavas Mūzikas vidusskolā, sko
lotājas Dainas Treimanes flautas 
klases audzēkne Inta Paula Briņ
ķe piedalījās I Latvijas kameran
sambļu festivāla „Sudraba flautas” 
meistarklasēs, kur pilnveidoja sa
vas zināšanas ne tikai instrumenta 
solo spēlē, bet arī ansambļa spēlē. 
Jaunie mākslinieki skolotājas San
tas Podgaiskas vadībā gleznošanas 
stundās veidoja mākslinieka Jaņa 
Roznetāla gleznu kopijas, kuras var 
apskatīt Stopiņu novada domes tel
pās. Skolas jaunāko klašu audzēk
ņi ar muzikālu pasaku par rudens 
krāsām viesojās Stopiņu pirms
skolas izglītības iestādē. Mums ļoti 
patīk viesoties pie uzmanīgiem un 
atsaucīgiem klausītājiem. Ceram, 
ka pēc laika mazie klausītāji kļūs 
arī par jaunajiem mūziķiem. 

Klāt decembris, laiks, kad no
tiek eksāmeni un skates. Lai skan 
no sirds, lai var sajust muzicēšanas 
un radīšanas prieku!

Vita Pinne, 
UmmS direktore

Novembris ir senioru deju ko-
lektīva „Ulenbroks” dzimša-
nas dienas mēnesis, un šogad 
šis rudens mēnesis mūs ir ba-
gātīgi iepriecinājis. 

Pateicoties Stopiņu novada do
mes atbalstam, tieši kolektīva 
dzimšanas dienas priekšvakarā ir 
papildināts dejotāju ietērps. Liels 
paldies par sarūpēto iespēju se
nioru kungiem dejojot greznoties 
jaunos mēteļos.  

Mūsu dzimšanas dienas mēnesis 
ir bijis nozīmīgu notikumu ba
gāts un aizritējis pozitīvās emo
cijās. Godinot Latvijas brīvības 
cīņu dalībnieku piemiņu, Lāčplē
ša dienas vakarā kopā ar novad
niekiem devāmies lāpu gājienā uz 
svinīgo pasākumu pie Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieru piemiņas 
akmens. Atzīmējot Latvijas Re
publikas 98. dzimšanas dienu, 
kopā ar citiem novada pašdarbī
bas kolektīviem ar dziesmām un 
dejām godinājām mūsu valsti un 
tās cilvēkus.  

Sentēvu tradīciju garā aizvadot 
rudens beigu darbus un ieskan
dinot ziemas atnākšanu, Ķekavas 
senioru deju kolektīva „Sidrabai
ne” aicināti, ar jestrām izdarībām 
svinējām Mārtiņdienu. Tradicio

nāli tas ir laiks, kad apdarīti lau
ku darbi, tiek rīkoti gadatirgi un 
ķekatās iešana: nāk mārtiņbērni, 
atnesdami svētību, un tāpēc ir 
laipni gaidīti katrā mājā. Ulbro
kas puses un citas no tuvāko no
vadu malu malām sabraukušās 
dejotāju viesu saimes ieradās Ķe
kavā dancodamas un dziedāda
mas. Ķekatu lēkāšana un spēcīgā 
kāju piesišana dancojot, gluži kā 
to vēsta ticējumi, liecināja, ka 
visi ļaunie gari tiks aizbaidīti un 
nākamā gada auglības rituāls būs 
izdevies.  

SDK „Ulenbroks” 
mārtiņbērnu vārdā

Vera Zvēra

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji…

Kaijas un vietas, 
darbs un svētki
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14. oktobrī mums, Ulbrokas 
vidusskolas 8.b klasei, bija 
iespēja doties mācību eks-
kursijā un izpētīt Stopiņu no-
vada ūdens ieguves vietas un 
ūdens attīrīšanas sistēmu. 

Izpētījām un noskaidrojām, kā 
ūdens no dziļurbuma nokļūst 

ūdens padeves sistēmā, ka tas ir 
tīrs un gatavs lietošanai, bet ne
daudz ir jāattīra, tāpēc ūdens no 
akas nokļūst ūdens attīrīšanas –  
atdzelžošanas iekārtās, kurās, 
ūdeni filtrējot, tas netiek ķīmis
ki apstrādāts, bet tiek sagatavots 
lietošanai Stopiņu novada iedzī
votājiem.

Noskaidrojām arī to, ka Ulbro
kas vidusskolā ūdens ir labs, kva
litatīvs, lietojams uzturā. 
Tā kā Stopiņu novadā ir labs dze
ramais ūdens, skolā rīkojām zib
akciju, kuras laikā skolēniem bija 
iespēja nogaršot skolas ūdeni un 
veikalā pirktu ūdeni. Reti kurš juta 
atšķirību. Tādā veidā aicinājām 

skolēnus lietot skolas ūdeni, taupot 
gan naudu, gan dabas resursus.
Pētot ūdeni Stopiņu novadā, uz
zinājām, ka vidēji katrs novada 
iedzīvotājs diennakts laikā patērē 
0,2 kubus ūdens, kas ir 200 l. Ņe
mot vērā ūdens situāciju pasau
lē, mēs to tērējam par daudz, jo, 
piemēram, Etiopijā (Āfrikā) tīru 

dzeramo ūdeni var dabūt tikai 
katrs ceturtais iedzīvotājs. Tāpēc 
aicinām visus dzīvot taupīgāk un 
biežāk aizdomāties, ka mūsu pla
nēta ir tikai viena un tās resursi 
nebūs mūžīgi.

Ulla Imaka,
Ulbrokas vidusskolas 8.b klases 

skolniece

Projekts „Ūdens” globālo rīcības dienu ietvaros Ulbrokas vidusskolā

Zīmols vai iestādes tēls tās 
vērtību atspoguļošanai ir ele-
mentu kopums, kas atšķir un 
piešķir atpazīstamību līdzīgo 
vidū. Tēls var būt vārds, apzī-
mējums, zīme vai šo elementu 
kopums, kas kalpo noteiktām 
vērtībām un iestādes atpazīs-
tamībai.

No šī gada pavasara līdz rudenim 
Ulbrokas bibliotēkā savu sim

bolisko piederību meklēja māk
slinieces Gundegas Muzikantes 
zīmēti seši logotipi, no kuriem 
tad viens ir kļuvis par Ulbrokas 
bibliotēkas atpazīstamības zīmi. 
Mūsuprāt, tajā rodams sirsnī
gums, patiesums un piederība 
novadam. Tas raisa spilgtas emo
cijas un ir oriģināls, atšķiras citu 
bibliotēku vidū un kalpo sim
boliskai attiecību veidošanai ar 
lasītāju. Tas sniedz informāciju 

un rosina izmantot bibliotēkas 
pakalpojumus. Par to pārlieci
nājāmies vairākos Ulbrokas bib
liotēkas pasākumos, piemēram, 

tematiskajā pasākumā „Kāpēc 
bruņurupucim bruņas sastāv no 
gabaliņiem?”, kad dalībniekiem 
bija iespēja no grāmatu formas 
gabaliņiem salikt vai, savienojot 
kopā robežpunktus, veidot Sto
piņu novada teritoriju, ikvienam 
nozīmīgas ir esošā novada ro
bežas un to līdzība ar bruņuru 
puci.

Paldies māksliniecei Gundegai 
Muzikantei par oriģinālo un in

formatīvo tēlu Ulbrokas bibliotē
kas logotipa izveidē. Paldies visa 
vecuma balsotājiem, kas piedalī
jās un aktualizēja tēla izvēli. Savu 
mājvietu ieguvis grāmatu bruņu
rupucītis, kura raksturam piemīt 
gadalaika noteikti laikapstākļi, 
eiropeiski paradumi un spilg
tums rosībai grāmatu vidē.

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Ulbrokas bibliotēkai savs iestādes tēls

2016. gada 15. novembrī plkst. 
17.15
„Sniega dēļ viss izskatījās pār-
steidzoši gaišs. Kad Verna pavēra 
balkona durvis, lielās pārslās krīto-
šo sniegu varēja teju vai saost. Visi 
juta to. Smarža bija pilnīgi balta, un 
tā izplatījās no tālienes, it kā paostot 
kādu vēsturisku aptiekas pudelīti...” 

Ar puteņa priekšvēstnesi – lie
lām, slapjām sniega pārslām – 
sagaidījām šī gada „Krēslas stun
du”, kuru Ulbrokas bibliotēkā 
pavadījām mazā, bet draudzīgā 
interesentu lokā. Šogad Ziemeļ
valstu literatūrai un sabiedrībai 
veltītajos pasākumos piedalījās 
362 Latvijas bibliotēkas. Skaita 
ziņā mūs apsteidza tikai Lietuva– 
kopējā pasākumā piedalījās 595 
bibliotēkas.

Ulbrokas bibliotēkā īpašu uz
manību šogad pievērsām dabas 
aprakstiem somu literatūrā, citē
jot somu autoru Pirjo Hasinenas, 
Sallijas Salminenes, Olli Jalonena, 
Arto Pāsilinna, Veines Linna, Risto 
Isomeki un Alekša Kivi darbus. Šis 
pārskats deva ieskatu somu autoru 
apkārtējās vides uztverē. Savukārt 
literatūra par klimatu mūs virtuāli 
sasaistīja ar nākamo tēmu – pre
zentāciju, kurā sekoja stāstījums par 
ekoloģiju un vidi kopumā. Prezen
tācija sniedza ieskatu informācijā 
par nākotni Ziemeļvalstīs, kas sais
tīta ar ekosistēmu, vides ienaidnie
kiem un dabas katastrofām. Viena 
no jaunākajām grāmatām mūsu 
bibliotēkā ir „Klimats un ilgtspējī
ga attīstība”. To iesakām gan skolē
niem, gan studentiem, gan nopiet
niem klimata pētniekiem. Līdzīga 

ir Andreasa Steigena grāmata „Nā
kotne sākas šodien”, bet par ūdens 
tēmu stāsta „Ūdens noslēpumi: 
mainīgā, aizsargājamā, dziedinošā, 
draudīgā ūdeņu pasaule”. 

Līdz ar to turpinājām sarunu, 
kas informēja gan par ekoloģi
jas problēmām kopumā, gan par 
jau minēto ūdens resursu. No

skaidrojām, ka dzeramā ūdens 
uz zemes patiesībā ir ļoti maz. 
To sākuši saukt par „zilo zeltu”, 
un viens no risinājumiem ir veikt 
sālsūdens atsāļošanu. Sekoja in
formācija par ūdens stihijām, 
ūdens resursu veidiem, ūdeņu ie
mītniekiem, ūdens izmantošanas 
piemēriem un faktiem par dzera

mo ūdeni. Prezentāciju noslēdza 
ar ūdeni saistītas anekdotes.

Bet no nenopietnā uz nopietno. 
Paši somi savu valsti sauc par „dze
ramā ūdens zemi” un „tūkstoš eze
ru zemi”. Bet kā būtu, ja ekoloģiskas 
katastrofas iespaidā ūdens būtu pie
ejams ļoti mazos daudzumos? Par 
to – šim gadam izvēlētajos „Krēslas 

stundā” lasāmajos fragmentos no 
somietes Emmi Iterantas grāma
tas „Ūdens atmiņa”. Paldies šīgada 
lasītājām Annai Marijai un Evijai 
Kubilei, kuras godam tika galā ar 
diezgan garajiem minētās grāma
tas fragmentiem, kas rādīja pasauli 
tādu, kādu pat nespējam un negri
bam iedomāties – ar ūdens resursu 
izsīkumu, ūdenspoliciju un pagāt
nes paliekām atkritumu veidā. Tā kā 
šie fragmenti atainoja arī senu tējas 
darītāju dzimtu, pievērsāmies tējas 
laikam. Ulbrokas bibliotēkas bib
liotekāres Ivita Duļbinska un Daina 
Kalmane bija sagatavojušas pasāku
ma apmeklētāju skaitam atbilstošu 
tējas maisiņu skaitu un mudināja 
bibliotēkas lasītājus atpazīt zāļu tējas 
saturu. Nākamā prezentācija jau at
tēloja katra atminētā maisiņa saturu 
attēla veidā un tējas labās īpašības. 
Brīvā gaisotnē raisījās diskusijas par 
to, ko mēs lietojam dažādu veselības 
problēmu gadījumā. Bet ne par to 
vien. Arī par to, kādu ūdeni dzeram. 
Kā tas garšo? Vai var dzert krāna 
ūdeni, un kurš ūdens garšīgāks?  Kā 
izvairīties no ūdens un apkārtējās 
vides piesārņošanas? Tie ir jautāju
mi, kas ar katru brīdi kļūst aktuāli 
mums katram personiski.

Pasākuma apmeklētāji noslēgu
mā tika katrs pie sava mazā tējas 
maisiņa. Ceram, ka tik bieži minētā 
pļavas smarža un garša sildīs tāpat 
kā pūkainā sniega sega, baudot zie
mu. Pasākuma kopējā garša un lite
rārais noskaņojums Ievas Mūrnie
ces ziņā. Paldies „Krēslas stundas” 
uzticīgajiem apmeklētājiem!

Ieva Mūrniece,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 

bibliogrāfe

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas „Krēslas stundas” 
tēma „Nākotne Ziemeļvalstīs: ekoloģija, daba, ūdens”
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11. novembrī RAKUS stacionā-
rā Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centrā tika atklāta piemi-
ņas plāksne ilggadējam centra 
direktoram Jānim Leimanam. 
Ģimenei un kolēģiem klātesot, 
plāksni atklāja tās autore – tēl-
niece Anda Poikāne un galve-
nā ārste Andra Cīrule.

Jānis Leimans Tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts centrā strā
dāja kopš pašiem centra darbības 
pirmsākumiem, sākotnēji par to
rakālo ķirurgu. 1992. gadā viņš 
sāka strādāt par nodaļas vadītāju, 
bet 1993. gadā kļuva par Tuber
kulozes un plaušu slimību valsts 
centra direktoru. J.Leimans ir 
ieguldījis milzīgu darbu ne tikai 
centra izaugsmē, bet arī tuberku

lozes ierobežošanas programmas 
vadīšanā valstī. Slimnīca kļuva 
par starptautiski plaši atzītu un 
novērtētu tuberkulozes apkaro
šanas jomā un iesaistījās zināt
niskajā un pētnieciskajā darbā. 
J.Leimans bija arī ilggadējs Sto
piņu novada deputāts un sniedza 

lielu ieguldījumu Stopiņu novada 
attīstībā un labiekārtošanā. 

Citāts no Jāņa Leimana māsas 
Venerandas Rimšas vēstules…

„Rudens māj atvadas. Vējš pie
klust, koki mežā it kā sastingst. Mēmi 
klusējot, tie ļaujas laika ritējumam. 

Arī mēs, cilvēki, esam pakļau

ti laikam. Esam kā mazas, sīkas 
zvaigznītes lielajā Visumā. Katram 
savs atnākšanas un aiziešanas laiks. 

Tev, Jāni, tas bija 1942. gada 13. no  
vembris. Pasauli ieraudzīja kāds 
ļoti smaidīgs zēns. Puisēns auga, 
beidza skolu un sapņoja kļūt par 
dakteri. Ar lielu centību savu sap

ni arī īstenoja, studējot Medicīnas 
institūtā. To pabeidza ar izcilību…

Tava pirmā un vienīgā darba
vieta pēc studijām bija Tuber
kulozes un plaušu slimību valsts 
centrs. Labs dakteris, izcils ķi
rurgs, prasmīgs vadītājs. Mīlošs 
vīrs, gādīgs tēvs, mīļš dēls un brā
lis, labs draugs, kolēģis un izpalī
dzīgs cilvēks. Tā mēs varam teikt 
par Tevi. Jo 2014. gada 13. okto brī 
bija tā diena, kad aizgāji. Bet at
miņas jau paliek, tās nepazūd…

Un šodien, atmiņās kavējoties, 
mēs gribam pateikt lielu, lielu 
paldies, ka biji blakus mums.

Nu laiks pāri visam. Laiks dzie
dē… 

Paldies Tev, Jāni, ka biji mans 
lielais, stiprais, mīļais brālis.”

Stopiņu novada pašvaldība

Šis gads Stopiņu pamatskolai ir 
ļoti īpašs. Pulcējot esošos un bi-
jušos kolēģus, pulcējot absol-
ventus, skola svin savu 70. ju- 
bileju. Šī diena, 1. decembris, 
Stopiņu pamatskolā bija Eņģe-
ļu diena. Eņģeļi nes uz saviem 
spārniem mieru, gaišumu un 
labestību. Un tāda ir arī sajūta 
ikvienam, ieejot skolas telpās. 
Tās ir gaišas un mājīgas, un ne 
velti skolēni sauc savu skolu 
par otrajām mājām, tur ir mā-
jīga vide, nepiespiesta atmo-
sfēra un pedagogu smaidi, kas 
katru rītu sagaida savus skolē-
nus uz stundām. 

Sveikt direktori Valēriju Mikuti 
un kolektīvu bija ieradušies Iz
glītības, kultūras un sporta pār
valdes, Izglītības un zinātnes dar
binieku arodbiedrības, Stopiņu 
novada domes, novada iestāžu 
un sadarbības partneru pārstāv
ji. Skanēja silti vārdi un apsvei
kumi. Skola katram apsveicējam 
dāvināja eņģeļu gaismiņu kā da
ļiņu no skolas, ko varēja paņemt 
līdzi.  Nu jau pieaugušie absol
venti sveica skolu un pedagogus 
ar dzeju un priekšnesumu, kas 
skolotājām lika notraust ne vienu 
vien aizkustinājuma asaru.

Paldies direktorei Valērijai Mi

kutei par ieguldījumu skolas at
tīstībā, Gintai Ozoliņai par izglī
tības darba organizēšanu, paldies 
pedagogiem par bērnu izglītoša
nu un tehniskajiem darbiniekiem 
par ikdienas darba nodrošināša

nu. Novēlam skolas kolektīvam 
būt tikpat saliedētam un sirsnī
gam arī turpmāk un saglabāt šo 
gaišumu un labsirdību.

Stopiņu novada 
pašvaldība

J.Leimana piemiņas plāksnes atklāšana

Stopiņu pamatskolai 70!
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IZSOLE
1. Stopiņu novada dome pārdod rakstiskā izsolē, par brīvu cenu, kus-

tamo mantu:
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta 1. 

daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kusta
mās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka 
par 700 euro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV32130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriā
lu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām:

1.  45 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 EUR= 675,00 EUR, kas atrodas Kau
dzīšu ielā, Rumbulā;

2. 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 EUR= 480,00 EUR, kas atrodas Insti
tūta ielā, Ulbrokā.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams par katru apjomu atsevišķi slēgtā aplok
snē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā nodrošinājumu 10% no nosacītās 
cenas.

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar 
izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420. Pirkšanas piedāvājums ie
sniedzams Stopiņu novada domē līdz 2016. gada 22. decembrim saskaņā ar 
izsoles noteikumiem. 

Samaksa veicama 7 (septiņu) dienu laikā no pārdošanas līguma noslēg
šanas dienas. 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai In
stitūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 
18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 
13.00 līdz plkst. 14.00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.
Izsole notiks 2016. gada 22. decembrī plkst. 11.00 un plkst. 11.30 Stopiņu no

vada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.
2. 2017. gada 2. februārī plkst. 11.30 Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Institūta 

ielā 1a, izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdoti nekustamie īpašumi, starpgabali:
- Zemes starpgabals 301 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 002 1430, 

„Starpgabals pie Jasmīnu ielas 11”, Dreiliņos, izsoles sākumcena –1400,00 
EUR. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums 
no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais 
nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam „Starpgabals pie Jasmīnu ielas 
11”, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosa
cīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām.

- Zemes starpgabals 5599 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 007  035, 
„Starpgabals pie Granīta ielas 19A”, Rumbulā, izsoles sākumcena –32800,00 
EUR. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums 
no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais 
nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam „Starpgabals pie Granīta ielas 
19a”, izsole netiks rīkota un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosa
cīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei Sto

piņu novada domes 4. kabinetā darba laikā no paziņojuma publicēšanas līdz 
2017. gada 1. februārim plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles notei
kumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no 
izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu novada domes (re
ģistrācijas Nr.90000067986, a/s „SEB banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

Tālr. uzziņām par objekta apskati: 67910546; 
par dokumentāciju: 67910562. Izsoles noteikumi Stopiņu novada 

pašvaldības mājaslapā internetā www.stopini.lv.

Paziņojums
Stopiņu novada dome 2016. gada 30. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmu
mu (protokols nr.87) apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojumu 
un izdot saistošos noteikumus Nr.14/16 „Par Stopiņu novada teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves notei
kumu apstiprināšanu”.

Teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma 
par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā sais
tošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums, persona 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 
25, Rīga, LV1494, epasta adrese: pasts@varam.gov.lv) var iesniegt ie
sniegumu par teritorijas plānojumu.

Lauku atbalsta dienests ir atbal-
stījis Stopiņu novada domes pro-
jekta iesniegumu „Stopiņu skeit-
parks „Palēciens pie Ulbrokas 
ezera””, kas tika iesniegts Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” ietvaros.  

Jauna, moderna skeitparka būv-
niecības nepieciešamību Stopi-

ņu novadā izvirza jaunieši, kuri 
aktīvi izmanto šobrīd nepiemē-
roto infrastruktūru. Pirms jaunā 
skeitparka projekta uzsākšanas 
notika tikšanās ar aktīvākajiem 
skeitparka lietotājiem. Jaunajam 
skeitparkam atvēlēta vieta pie Ul-
brokas ezera, kas atrodas Stopiņu 
novada centrā un tāpēc ir pie
ejams visiem. Jau šobrīd daudzi 
vietējie novada iedzīvotāji pavada 
savu brīvo laiku pie Ulbrokas eze-
ra gan makšķerējot, gan izbaudot 
dabu, gan pastaigājoties gar eze-

ru. Šeit izveidota trenažieru vieta, 
smilšu pludmales volejbola lau-
kums, pastaigu taka.

Ar šā gada 23. novembra Lau-
ku atbalsta dienesta lēmumu 
projekta „Palēciens pie Ulbrokas 
ezera” būvniecībai būs iespēja sa-
ņemt Eiropas fonda finansējumu  
13 962,23 EUR (trīspadsmit tūk-
stoši deviņi simti sešdesmit divi 
eiro un 23 centi) apmērā no Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai. Šobrīd tiek gatavots 
tehniskā projekta iepirkums.

Tiks izbūvēts jauns skeitparks

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2009. gada 25. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldī
bas nodevām Stopiņu novada terito
rijā” šādus grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu tiesisko 
pamatojumu izteikt šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 12. panta pir-
mās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10. punktu 
un 2005. gada 28. jūnija Ministru ka-
bineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldība var uz-
likt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu”
1.2. VII. nodaļas nosaukumu iz
teikt sekojošā redakcijā:
„VII. Nodeva par būvatļaujas izdo-
šanu vai būvniecības ieceres akceptu, 
izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 
vai apliecinājuma kartē.”
1.3. 26. punktu izteikt sekojošā re
dakcijā:
„26. Pašvaldības nodeva par būvat-
ļaujas izdošanu vai būvniecības iece-
res akceptu, izdarot atzīmi paskaidro-
juma rakstā vai apliecinājuma kartē, 
veidojas no izmaksām, kas saistītas ar 
būvniecības ieceres dokumentu izska-
tīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, 
būvatļauju noformēšanu, būvatļaujā 
ietverto projektēšanas nosacījumu iz-
vērtēšanu.”
1.4. 28. punktā, 29. punktā, 291 
punktā vārdu  „būvatļaujas saņem

šanu” vietā rakstīt „būvatļaujas izdo
šanu vai būvniecības ieceres akceptu, 
izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 
vai apliecinājuma kartē”.
1.5. Papildināt noteikumus ar pun
ktu 31.1 sekojošā redakcijā:
„31.1 Nodevas likme par būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi pa-
skaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 
kartē, ir 60% apmērā no punktos 28., 
29., 291 noteiktajā kārtībā aprēķinā-
tās nodevas likmes. Lai saņemtu pa-
skaidrojuma rakstu vai apliecinājuma 
karti ar atzīmi par būvniecības akcep-
tu, jāuzrāda maksājuma dokuments 
par Nodevas nomaksu pilnā apjomā. 
Ja būvvalde pieņem lēmumu par at-
teikumu akceptēt ieceri par būvnie-
cību, nodeva par būvniecības ieceres 
akceptu tiek atmaksāta”
1.6. Svītrot 33. punktu.
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. 1.1. 2014. gada 17. decem
brī pieņemti Grozījumi likumā „Par 
nodokļiem un nodevām”, nosakot 
tiesības iekasēt nodevu ne tikai par 
būvatļaujas izdošanu, bet arī par 
būvniecības ieceres akceptu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai ap

liecinājuma kartē.
1.2. 2016. gada 19. janvārī pieņemti 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 36 
„Grozījumi Ministru kabineta 2005. 
gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašval
dības var uzlikt pašvaldību nodevas”.
2. Īss projekta satura izklāsts. Atbil
stoši apstiprinātajiem grozījumiem 
Ministru kabineta noteikumos no
teikumi papildināti ar nodevas par 
būvniecības ieceres akceptu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai ap
liecinājuma kartē, maksāšanas kār
tību.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Pašvaldības budžetu saistošie notei
kumi neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav attieci
nāms. 
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Saistošie no
teikumi tiks publicēti informatīvajā 
izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu 
novada domes vietnē www.stopini.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav attiecināms.

J.Pumpurs, 
domes priekšsēdētājs

Sagatavoja L.Kundziņa 66103430; 
laila@stopini.lv

2016. gada 3. augustā, Stopiņu novadā (protokols Nr. 79 p. 3.2.)
(Ar 26.10.2016.precizējumiem,  protokols Nr. 85, p.2.2.4.)

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/16

Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra Saistošajos 
noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.,9., 10. punktu un 

2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība 
var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

1. Piešķirt pašvaldības palīdzību kurināmā 
iegādei Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem – I un II 
kategorijas mājsaimniecībām:
1.1. I kategorijas mājsaimniecībām – 143,00 EUR 
(viens simts četrdesmit trīs euro un 00 centu) 
vienai mājsaimniecībai;
1.2. II kategorijas mājsaimniecībām – 71,50 EUR 
(septiņdesmit pieci euro un 00 centu) vienai 
mājsaimniecībai.

2. Pabalsta saņemšanai personai jāiesniedz Sto
piņu novada Sociālajā dienestā iesniegums par 
pabalsta piešķiršanu.
3. Pabalstus izmaksāt, sākot ar 2016. gada 15. 
novembri, pārskaitot personas norādītajā bankas 
kontā.
4. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 7. p. piešķirtā 
pašvaldības palīdzība personai jāizņem gada lai
kā no pašvaldības palīdzības piešķiršanas brīža.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumiFiksētie pārkāpumi novembrī
• Novembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 111 notikumiem. 
• Sastādīti 19 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievē
rošanu sastādīts viens administratīvo pārkāpumu protokols–lēmums.
• Izskatīti 5 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 7 personas  alkohola reibu
mā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot 
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija
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Šī gada 6. oktobrī norisinājās 
Stopiņu novada dienas centru 
Veselības diena brīvprātīgā 
jaunieša Aresa vadībā.

Aktualizējot veselīgu dzīvesveidu, 
katra Stopiņu novada dienas cen
tra nūjotāju komanda šajā rude
nīgajā pēcpusdienā devās no sava 
dienas centra uz Sauriešu ciemu, 
kur bija norunāta kopīga tikšanās. 
Baudot fantastiski skaistu rudens 
dienu, pa čaukstošām, rudens no
krāsotām lapām katra dienas cen

tra komanda devās ceļā. Pirmie 
finišu sasniedza Upesleju nūjotāji. 
Savukārt Līču un Ulbrokas nū
jotāji bija norunājuši satikties pa 
ceļam, lai turpmāko posmu caur 
mežu veiktu kopā.

Arī šādi pasākumi saliedē cilvē
kus! To lieliski varēja izjust satik
šanās brīdī Sauriešu dienas centrā. 
Kopīgi paveiktais iepriecināja gan 
lielākos, gan mazākos nūjotājus.

Tā kā šī pasākuma idejas au
tors un organizators bija jaunietis 
Aress, viņš arī visus nūjotājus sa

gaidīja Sauriešu dienas centrā, lai 
dalītos savā pieredzē un zināšanās 
par veselīgu dzīvesveidu. Kopā ar 
dienas centra „Saurieši” brīvprātī
go jaunieti Džesiku Aress nūjotā
jiem rādīja vairākus vingrojumus, 
ko ikdienā var veikt dažāda vecu
ma cilvēki ar dažādu fizisko saga
tavotību. Pēc vingrošanas visi kopā 
baudījām pēc Aresa veselīgās mal
tītes receptes gatavoto zupu. Visi 
kopā centāmies noteikt zupas sa
stāvdaļas, kas arī izdevās, pārrunā
jot veselīga dzīvesveida nepiecieša

mību un veselīga uztura un fizisko 
aktivitāšu sabalansēšanu ikdienā.

Pēc atpūtas viesmīlīgajā dienas 
centrā katra nūjošanas komanda 
posās atpakaļceļam, norunājot 
satikties vēl.

Paldies par pasākuma ideju un 
idejas izpildījumu Aresam!

Paldies jaunatnes lietu speciā
listei Gitai GetauteiŠveicarei par 
pasākuma atbalstīšanu, koordi
nēšanu un visu „melno un nere
dzamo” darbiņu paveikšanu!

Paldies dienas centram „Sau

rieši” un vadītājai Aijai Šibajevai 
par jauko uzņemšanu!

Paldies visiem novada aktīva
jiem nūjotājiem! Tā tik turēt!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Stopiņu novada nūjotāju tikšanās

Dienas centrā „Līči” no sep-
tembra līdz novembrim nori-
sinājās Stopiņu novada finan-
sētā projekta „Atstarotāji ar 
latviešu ornamentiem” rado-
šās nodarbības astoņu nedēļu 
garumā. 

Radošo darbnīcu laikā tika vei
doti atstarotāji ar latviešu rakstu 
zīmēm. Nodarbībās tika apgū
tas šūšanas prasmes, prasmes 

strādāt ar dažādiem audumiem, 
dažādiem materiāliem, kā arī 
pārrunātas latviešu tautas vēr
tības, latviešu simboli, kā tos 
mūsu senči pielietojuši savā ik
dienā, sadzīvē. Nodarbību laikā 
tika izveidoti atstarotāji Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, kas tika 
izdalīti Stopiņu novada organi
zētajā Lāčplēša dienas pasāku 
mā.

Dienas centra funkcijās ietilpst 

pilnvērtīga brīvā laika pavadīša
nas iespējas, kuru ietvaros ir ra
došas nodarbības. Šādas nodarbī
bas cilvēkus attīsta radoši, veicina 
pozitīvas emocijas, rada prieku 
par ieguldījumu un lepnumu, 
ka viņu paveiktais noder citiem. 
Veidojot atstarotājus, strādājot ar 
dažādiem audumiem, šujmašīnu, 
veidojot praktiski noderīgas lie
tas, projekta apmeklētāji veidoja 
prasmes, kas veicināja apziņu, ka 

katrs var izveidot noderīgas lietas 
pašu rokām. 

Radošo nodarbību laikā tika 
apgūta prasme ne tikai strādāt 
ar šujmašīnu, dažādiem audu
miem, noformēt dažāda veida 
tekstilu, izšūt. Projekta laikā tika 
pētītas latviešu rakstu zīmes, 
to simboliskā nozīme. Latviešu 
rakstu zīmes tika iestrādātas kat
rā atstarotājā, un klāt pievienots 
tās apraksts, simboliskā nozīme, 

tādējādi atgādinot mūsu senču 
vērtības un mūsu tautas manto 
jumu.

Paldies Stopiņu novada domei 
par atbalstu un nodrošinājumu 
projekta idejai!

Paldies čaklajiem dienas cen
tra apmeklētājiem, kas piedalījās 
projektā un katrā atstarotājā ie
guldīja daļiņu sevis! 

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Latviešu rakstu zīmes atstarotājos

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Atis Senkāns ziņo par Iepirku-
mu komisijas izvērtētajiem iepirkumiem:
KONSTATĒTS:

Stopiņu novada domes „Iepirkumu komisijas NOLIKUMA” (ap
stiprināts Stopiņu novada domes 26.06.2013. sēdē (Protokols Nr.3, 
11.p.), ar grozījumiem 25.02.2015. sēdē (Protokols Nr.44, 7.p.)) 4.13. 
punkts nosaka, ka komisija sniedz informāciju domei par iepirku
mu procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir vienāda vai lielāka par 
20 000 EUR.

Ņemot vērā to, ka tika saņemtas daudzkārtējas sūdzības par piegādā
to dārzeņu, augļu un ogu kvalitāti, kas neatbilda vispārpieņemtajiem 
produktu kvalitātes standartiem, Stopiņu novada domē tika pieņemts 
vienpusējs lēmums ar 2016. gada 31. decembri pārtraukt sadarbību 
ar uzņēmumu, tādējādi Iepirkumu komisija veica atkārotu iepirkumu 
par dārzeņu, augļu un ogu piegādi Stopiņu novada izglītības iestādēm.
Iepirkuma procedūra „Latvijā audzētu dārzeņu, augļu un ogu pie-
gāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu no-
vada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. SND 2016/37 (AK).

[1] Iepirkuma procedūrā tika paredzētas astoņas daļas:
1. daļa – Latvijā audzēti kartupeļi
2. daļa – Latvijā audzēti kāposti un ķirbji
3. daļa – Latvijā audzēti dārzeņi 
4. daļa – Latvijā audzēti āboli un bumbieri
5. daļa – Eksotiskie augļi
6. daļa – Dārzeņi, garšaugi un sēnes (produkti, kas tiek piegādāti nesezonas laikā)
7. daļa – Latvijā audzētas ogas un saistītie produkti
8. daļa – Saldēti dārzeņi un ogas

[2] Iepirkuma I daļā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

SIA „S.A.V.” 13 490,00
SIA „LIEtAS mD” 18 460,00

IK „Ezeriņš” 12 780,00

Iepirkuma II daļā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „S.A.V.” 6160,00
2. SIA „LIEtAS mD” 5947,75
3. IK „Ezeriņš” 5370,75

Iepirkuma III daļā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „S.A.V.” 18 931,71

2. IK „Ezeriņš” 16 714,20

Iepirkuma IV daļā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „S.A.V.” 3578,00
2. IK „Ezeriņš” 3160,00

Iepirkuma V daļā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „S.A.V.” 19 923,80
2. SIA „LIEtAS mD” 17 467,00
3. IK „Ezeriņš” 15 523,50

Iepirkuma VI daļā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „S.A.V.” 11 051,65
2. SIA „LIEtAS mD” 11 569,00
3. IK „Ezeriņš” 10 268,35

Iepirkuma VII daļā tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. IK „Ezeriņš” 2217,75

Iepirkuma VIII daļā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA „LIEtAS mD” 2284,40
2. IK „Ezeriņš” 2394,30

Iepirkumu komisijai nav pamata uzskatīt, ka nolikumā izvirzītās pre
tendentu atlases prasības nav objektīvas un samērīgas un ka iepirku
mu procedūra ir bijusi nepieejama citiem pretendentiem, tādējādi ie
pirkuma procedūra netiek pārtraukta.
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 22. novem-
brī nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Latvijā audzētu 
dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko aug
ļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm”, identifikācijas Nr. 
SND 2016/37 (AK), piešķirt un par uzvarētāju atzīt:
I daļā „Latvijā audzēti kartupeļi” pretendentu IK „Ezeriņš”, reģ. Nr. 
46602000578, ar piedāvāto cenu 12 780,00 EUR bez PVN. 
II daļā „Latvijā audzēti kāposti un ķirbji” pretendentu IK „Ezeriņš”, 
reģ. Nr. 46602000578, ar piedāvāto cenu 5370,75 EUR bez PVN. 
III daļā „Latvijā audzēti dārzeņi” pretendentu IK „Ezeriņš”, reģ. Nr. 
46602000578, ar piedāvāto cenu 16 714,20 EUR bez PVN. 
IV daļā „Latvijā audzēti āboli un bumbieri” pretendentu IK „Eze-
riņš”, reģ. Nr. 46602000578, ar piedāvāto cenu 3160,00 EUR bez PVN. 
V daļā „Eksotiskie augļi” pretendentu IK „Ezeriņš”, reģ. Nr. 
46602000578, ar piedāvāto cenu 15 523,50 EUR bez PVN. 

Iepirkumu komisijas ziņojums VI daļā „Dārzeņi, garšaugi un sē
nes (produkti, kas tiek piegādāti 
nesezonas laikā)” pretendentu IK 
„Ezeriņš”, reģ. Nr. 46602000578, 
ar piedāvāto cenu 10 268,35 EUR 
bez PVN.
VII daļā „Latvijā audzētas ogas 
un saistītie produkti” preten
dentu IK „Ezeriņš”, reģ. Nr. 
46602000578, ar piedāvāto cenu 
2217,75 EUR bez PVN. 
VIII daļā „Saldēti dārzeņi un ogas” 
pretendentu SIA „LIETAS MD”, 
reģ. Nr. 40003592976, ar piedāvāto 
cenu 2284,40 EUR bez PVN.
Pamatojums: 
I, II, III, IV, V, VI un VII daļā pre
tendenta IK „Ezeriņš”, reģ. Nr. 
46602000578, piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, tam ir vis
zemākā cena. Pretendentam IK 
„Ezeriņš”, reģ. Nr. 46602000578, 
nav konstatēti Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta izslēgšanas nosa
cījumi.
VIII daļā pretendenta SIA „LIE
TAS MD”, reģ. Nr. 40003592976, 
piedāvājums atbilst nolikuma pra
sībām, tam ir viszemākā cena. Pre
tendentam SIA „LIETAS MD”, reģ. 
Nr. 40003592976, nav konstatēti 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 
panta izslēgšanas nosacījumi.
Kopējā apjoma summa līdz 2018. 
gada 31. decembrim ir 68 318,95 
EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši 
trīs simti astoņpadsmit euro un 
deviņdesmit pieci centi) bez pie
vienotās vērtības nodokļa.
Piedāvātā Latvijā audzētā pro-
dukcija tiks piegādāta no audzē-
tājiem – z/s „Tēraudiņi”, SIA „Ga-
liņi”, SIA „Dimdiņi”, z/s „Jurkas”, 
IK „Ezeriņš” un z/s „Mazpapīri”.
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Laimīgs, kas tic savam sapnim,
Saule tam nenoriet.

Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied.

Kārlis Skalbe
Sveicam novada jubilārus: Lidiju Akmeni, Ludmilu 

Gončarovu /Liudmilu Goncharovu/, Annu Gromovu, 
Valentīnu Lazdānu, Grigoriju Pipkeviču, Uldi Rumbu, 

Ainu Skrastiņu, Laimoni Gārni, Mikalaju Kezinu, 
Anitu Miķelsoni, Robertu Spravņiku, Mihailu Zaicevu, 

Annu Žiļičevu, Olgu Staškeviču, Eleonoru Dauguli, 
Irēnu Orlovsku, Elmāru Rāviču, Helgu Arcimoviču, 

Sofiju Ševčenkaiti! 
Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!

Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā – tavā un manā –
Ir divu cilvēku tuvums, 
Uzticība un saprašanās.

Divi pāri lielu roku
Un viens pāris mazu roku – 

Tie spēj savai mājai pāri
Turēt varavīksnes loku.

V.Ļūdēns
2016. gada novembrī Stopiņu novadā dzimuši desmit 

mazuļi – seši zēni un četras meitenes.
Sveicam mazos novadniekus – Ēvaldu, 

Jonatanu Ansi, Henriju, Kirilu, Kristapu, Emīliju, Elīzu, 
Amēliju, Endiju Jāni, Gabrielu un viņu vecākus! 

2016. gada novembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

trīs laulības. 
Apsveicam jaunās ģimenes!

28. decembrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā notiks pašvaldī-
bas projekta „Cita mūzika” projekta noslēguma koncerts un prezen-
tācijas pasākums, ko organizēs Stopiņu novada jauniešu dome. Uz-
stāsies projekta dalībnieki no Ulbrokas Mūzikas skolas. Pēc koncer-
ta būs neformāla pasākuma otrā daļa, kas orientēta uz jauniešiem, 
kā arī cienasts visiem koncerta apmeklētājiem. Aicinām visus!Novembris 

Upeslejās
Upesleju darbīgās pērļotājas Aleksandras 
Dobrjanskas vadībā novembrī noslēdza savu 
krāšņo darbu izstādi. Tik daudzu apjūsmotie 
darbi deva jaunu iedvesmu tumšajiem rudens 
vakariem. 

Arī mazie dienas centra apmeklētāji čakli veidoja 
savu darbu izstādi – tapa lielīgie mārtiņgaiļi. 10. no-
vembrī izstādes gaiļi ar lepnumu sagaidīja Mārtiņ-
dienas bērnus, kuri skolotājas Māras Priedītes vadī-
bā gan dziedāja, gan mīklas minēja, gan rotaļās gāja.
Tāpat dziesma izskanēja arī pie pieminekļa 
par Latviju kritušajiem igauņu karavīriem – 
„Div’dūjiņas”, trīsuļojošas sveču liesmiņas un 
sniegaini sirmās bērzu lapas māja sveicienus 
1919. gada kaujās kritušajiem cīnītājiem.

Pirmo Adventi pavadot un 
otro gaidot, Stopiņu novadā 
tika iedegtas Ziemassvētku 
eglītes. Šīs eglītes rotā ciema-
tus visā Stopiņu novadā – Ul-
broku, Sauriešus, Upeslejas, 
Saulīšus, Līčus, Cekuli, Jaunsi-
šus un arī Dzidriņas. 

Arī šogad bērni ar smaidu sejā un 
dzirkstelītēm acīs sagaidīja rūķu 
meiteni Rozi ar viņas palīgiem – 
burundukiem Alvinu un Britāni
ju. Vakara gaitā tika noskaidrots, 
kāds īsti izskatās Ziemassvētku 
vecītis, kas ir jādara, lai dāvanas 
saņemtu, un citas gudrības. 

Un, protams, kas būtu svētki 
bez iešanas ciemos! Bērni kopā 
ar Rūķeni un burundukiem de
vās ciemos pie novada dzīvnie

ciņiem, diemžēl viņu nebija mā
jās, bet tas neatturēja no laišanās 
jautrās dejās un rotaļās. 

Paldies bērniem, vecākiem un 
galvenajam novada rūķim Jānim 
Pumpuram par kopīgi iedegto 
eglīti un svētku sajūtu novadā! 

Paldies rūķīšiem no PA „Saim
nieks” par eglīšu sapošanu šiem 
svētkiem.

Lai jums visiem skaisti un sir
snīgi Ziemassvētki un laimīgs 
jaunais 2017. gads!

Laura Lurda Andersone

Iededzot eglītes…

Svētki nāk un aiziet, bet ikdienā 
atkal darbs sauc darbu. Lai spē-
tu ar visu tikt galā, liels palīgs 
ar prasmīgu padomu ir Māra 
Ķimeniece, kura ļoti pārdomāti 
vada nodarbības „Veselība pašu 
rokās”. Protams, uzsvars jāliek 
katram uz savu līdzdarbošanos, 
jo „meistars no debesīm nekrīt...”.

Sandra Briška, 
dienas centra „Upeslejas” vadītāja
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV2130. Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore Anna ImbrateSiliņa, tālr.29831583, epasts: tevzemite@stopini.lv.
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA  „Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk 
reizi mēnesī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

„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.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI

Pāri sirmām kāpu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.

Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos – 
Aivaru Siliņu, Vladislavu Krumpļevsku, Jadvigu Kondru, 

Anatoliju Minoginu, Zigrīdu Zemnieci, Andreju Kulakovu, 
Anatoliju Tolkačovu un Vladimiru Sokolovu –

 aizsaulē aizvadot.

DIENAS CENTROS
CEKULES DIENAS CENTRĀ
6. decembrī no plkst. 16.00 re
dzes pārbaude  dienas centra  tel
pās.
No 5. līdz 12. decembrim dienas 
centra telpas izrotāšana Ziemas
svētkiem un Jaunajam gadam.
No 13. līdz 19. decembrim gata
vosim apsveikumus un dāvanas.
17. decembrī no plkst. 15.00 
„Māmiņas virtuves noslēpumi”. 
21. decembrī no plkst. 16.00 
apciemosim ar apsveikumiem 
mūsu ciema seniorus.
28. decembrī plkst. 16.00 Jaun
gada izrāde bērniem ar Salavecīti.
29. decembrī no plkst. 17.00 
Jaungada svētki dienas centrā „ 
izrāde „12 mēneši”.
 
UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
7. decembrī plkst. 16.00 pārru
nu cikls interesentiem „Veselība 
pašu rokās”, vada Māra Ķimenie
ce.
10. decembrī plkst. 11.00 bēr
niem „Ziemassvētku pārsteigu
mu radošā darbnīca”.
16. decembrī plkst. 16.00 amat
nieku radošo darbu izstāde – pār
došana „Mēs to varam!”. Aicināti 
piedalīties visi, kas ar saviem 
darbiņiem grib iepriecināt un ie
dvesmot pārējos izstādes apmek
lētājus.
17. decembrī plkst. 11.00 bēr
niem „Ziemassvētku pārsteigu
mu radošā darbnīca”.
22. decembrī kopā ar jauniešu 
domes aktīvistiem apciemosim 
Upesleju seniorus, lai pasniegtu 
pašu sarūpētās dāvaniņas.

23. decembrī plkst. 17.00 „Bluķa 
vilkšanas vakars”.
27. decembrī Stopiņu novada 
Ziemassvētku eglīte bērniem.
29. decembrī plkst. 17.00 „Spēļu 
pēcpusdiena bērniem un jaunie
šiem”.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
10. decembrī no plkst. 15.00 
„Ziemassvētku dāvaniņu veido
šanas darbnīca, piparkūku cep
šanas un garnēšanas darbnīca” –  
labdarības akcija.
15. decembrī no plkst. 15.00 
„Piparkūku cepšanas un garnēša
nas darbnīca”.
27. decembrī plkst. 16.00 Zie
massvētku pasākums bērniem.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem – Ziemas
svētku rotājumu veidošana, Zie
massvētku dāvaniņas.
Otrdienās, no 29. novembra 
līdz 20. decembrim, plkst. 17.00 
nodarbību cikls „Ziemas rak stu 
dejas vilnas šallēs un lakatos”, 
kura laikā tiks mācīta vilnas laka
ta vai šalles tapošana.
Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
nūjošanas nodarbības. Sākums 
un iesildīšanās pie dienas centra.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
9., 16., 23. decembrī plkst. 
17.00–19.00 aicinām bērnus, 
jaunās māmiņas un jebkuru in
teresentu uz šūšanas nodarbībām 
„Rotaļlietu darbnīca”. Mācīsimies 
gatavot un  šūt mīkstās rotaļlie
tas. Sagatavosim materiālus arī 
pirkstiņgrāmatas izgatavošanai. 
Nodarbības vada Silvija Eriņa.
7., 14., 21. decembrī no plkst. 
16.00–19.00 Ziemassvētku de
koru izgatavošana.  Lūgums uz 
nodarbībām iepriekš pieteikties. 
Nodarbības vada Zanda Kursīte.
10. decembrī plkst. 14.00 krāso
sim ar plēvīškrāsām dažādus Zie
massvētku zīmējumus, katram 
dalībniekam būs iespēja nofor
mēt savu mājas logu.
13.–17. decembrī no plkst. 
14.00 dekupāžas, kreatīvās papīr
mākslas, sveču gatavošanas no
darbības. Sagatavosim dāvaniņas 
labdarības akcijai Ziemassvētkos 
senioriem. 
23. decembrī plkst. 14.00 kopā 
ar bērniem sagaidīsim Sauriešu 
ciema seniorus dienas centrā uz 
„Senioru vakaru”, pie kafijas aici
nām dalīties pieredzē ar rokdar
biem un kādu interesantu stāstu 
,u.c.
Vakaros lakatu aušana uz rāmja 
pieaugušajiem un jauniešiem.
28. decembrī plkst. 18.00 aici
nām visus bērnus uz Ziemassvēt
ku eglīti dienas centrā, ko organi
zē Stopiņu novads.
No 19. līdz 23. decembrim zī
mēsim ar akvareļu krāsām Zie
massvētku zīmējumus un sagata
vosim izstādi. 

                      Sporta pasākumi decembrī                                          

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
10. decembrī no plkst. 9.30 Stopiņu novada čempionāts peldēša
nā „Ziemassvētku kauss”. 
10. decembrī plkst. 12.00 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā, 
1. līga, vīrieši, Ulbrokas SKRTU Seniori.
17. decembrī plkst. 19.00 Latvijas Florbola čempionāta mājas spēles 
florbolā Ulbroka/TriobetFK Rīgā.

KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ
• 17. decembrī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Stopi-
ņu novada pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts  
„Kad sniegpārslas krīt…”. Ieeja brīva! Pēc koncerta – muzi-
kāls groziņu vakars kopā ar grupu „Vēja muzikanti” koncerta 
dalībniekiem un klausītājiem! 

JAUNGADA EGLĪTES BĒRNIEM
• 26. decembrī plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā 
KONCERTS UN MUZIKĀLAS ROTAĻAS KOPĀ AR SNIEG-
BALTĪTI UN RŪĶĪŠIEM. bērnus gaidīs Sniegbaltīte un viņas 
palīgi – rūķīši. Visi kopā svinēsim 360. gadadienu. Kuri rūķi 
ieradīsies kopā ar Sniegbaltīti – Viedulis, Gurdulis, božulis, 
Smaidulis, biklulis, Sveikulis vai Aušulis? Atnāc un uzzini, 
kuri rūķi bija tie, kas izpētīja, kur atrodas Ulbroka, un uzai-
cināja Sniegbaltīti doties ceļojumā pie Ulbrokas mazajiem, 
čaklajiem „rūķīšiem”. Ieeja brīva! 

• 27. decembrī plkst. 16.00 Līču dienas centrā un  
plkst.  19.00 Upesleju dienas centrā
JAUNGADA EGLĪTE BĒRNIEM – MUZIKĀLA ROTAĻPRO-
GRAMMA KOPĀ AR SNIEGBALTĪTI UN RŪĶĪŠIEM. Kad tu 
esi devies rūķu marša pavadībā pie Sniegbaltītes? Es tev pa-
čukstēšu: tev ir lieliska iespēja doties pie Sniegbaltītes rūķu 
marša pavadībā, lai raitā deju solī, plašā smaidā, roku veik-
lībā iegūtu C vitamīna devu jautrā kompānijā. Ieeja brīva!

• 28. decembrī plkst. 16.00 Cekules dienas centrā un 
plkst. 18.00 Sauriešu dienas centrā 
MUZIKĀLA ROTAĻPROGRAMMA BĒRNIEM KOPĀ AR ZIE-
MASSVĒTKU VECĪTI UN GAILI. būs dziesmas, dejas, rotaļas, 
konfektes un piparkūkas! Ieeja brīva! Pēc pasākuma pasaku 
varoņi labprāt pozēs jūsu fotokamerām kopā ar saviem ma-
zajiem skatītājiem!

• Jaungada naktī no plkst. 01.10 Ulbrokas kultūras 
namā VIDEODISKOTĒKA kopā ar dīdžeju Daini „LĪDZ PIR-
MAJIEM GAIĻIEM”. Ieeja: 3,- eiro. bērniem ieeja pasākumā 
tikai vecāku pavadībā – brīva.  Galdiņu skaits – ierobežots. 
Iespējama iepriekšēja vietu pieteikšana pie galdiņiem līdz 
30. decembrim (tālr. 29804210). 

BIBLIOTĒKĀS
• „Pipmangram” piparkūku – mandarīnu grāmatu va-
kars. 
Otrdien, 20. decembrī, plkst. 17.15, Ulbrokas bibliotēkā 
aicinām uz sarunu par lasītākajām un populārākajām grā-
matām šajā gadā. Neaizmirsīsim arī par Ziemassvētkiem, iz-
veidojot savu svētku dekoru. Ieeja arī šogad – viens apelsīns 
vai mandarīns. Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 
67910503 līdz 19. decembrim.

• Izrādes „Džeina Eira” kolektīvs apmeklējums Valmieras 
teātrī 2017. gada 14. janvārī plkst. 13.00. Izrādes režisors 
Reinis Suhanovs, galvenajās lomās – Inga Apine (Džeina 
Eira) un Ivo martinsons (misters Ročesters). Izrādes radošajā 
komandā arī scenogrāfe Evija Pintāne, kostīmu mākslinie-
ki mAREUNROL’S, komponists Jēkabs Nīmanis un gaismu 
mākslinieks Kevins Vins-Džonss (Lielbritānija). Pirmizrāde: 
2016. gada 15. decembrī.
Pieraksts un samaksa Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 
67910503.

• Literāri tematiska izstāde Ulbrokas bibliotēkā „Rakst-
nieks – brīnumdaris”, veltīta rakstnieka un publicista Zig-
munda Skujiņa 90. jubilejai. 

• „Mežā dzimis, mežā audzis, nāk uz māju rotāties...” Zie-
massvētku eglītei un rotājumiem veltīta literatūras izstāde 
Sauriešu bibliotēkā.

• „Stopiņos reiz bija, Stopiņos ir...” – Sauriešu bibliotē-
ka, atzīmējot 70 darbības gadus, atklās jubilejas reizei 
sagatavotu izstādi, kas sniegs iespēju ieskatīties bib-
liotēkas vēstures lappusēs un tās darbībā šodien. mūsu 
uzticamie lasītāji, aicinām jūs būt kopā ar mums svētku 
reizē 22. decembrī plkst. 16.30 Stopiņu pamatskolas 
Pirmsskolas izglītības iestādes svinību zālē. Interesentus, 
kuri vēlas piedalīties Sauriešu bibliotēkas 70 gadu jubilejas 
pasākumā, lūdzam pieteikties līdz 14. decembrim pa tālruni 
25638225 vai klātienē bibliotēkā!


