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Ziemassvētku priekšvakarā, 
22. decembrī, tika atzīmēta 
Sauriešu bibliotēkas 70 gadu 
jubileja. Svētku pasākums 
notika Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestā
des svinību zālē, esot kopā ar 
Sauriešu bibliotēkai ikdienas 
darbā ļoti nozīmīgiem cilvē
kiem – lasītājiem un sadarbī
bas partneriem. 

Zāles noformējums radīja īpašu 
un sirsnīgu svētku noskaņu. Ļoti 

skaistu muzikālu sveicienu bija 
sarūpējuši grupas „Zīļuki” bēr
ni, kuri ir bieži bibliotēkas viesi, 
vienmēr atsaucīgi sagatavotajām 
aktivitātēm un uzdevumiem. 
Pārējā vakara daļā par muzikālo 
sniegumu bija parūpējušās Ul
brokas Mūzikas un mākslas sko
las pedagoģes.

Dokumentos atrodams, ka Sto
piņu ciema bibliotēka dibināta 
1946. gadā, laika gaitā tā pārta
pa par Stopiņu novada Sauriešu 
bibliotēku. Bibliotēkas pasē mi

nēts tikai reģistrācijas gads, bet, 
kā pastāstīja bijusī bibliotēkas 
vadītāja Elvīra Borozdina, par di
bināšanas datumu uzskatāms 19. 
decembris. 

Meklējot informāciju par Sau
riešu bibliotēkas vēsturi, atradām 
interesantus faktus par bibliotēku 
un lasītavu darbību Stopiņu pa
gastā jau 20. gadsimta sākumā. 
Apkopojot šos faktus un biblio
tēkā atrodamos dokumentus, iz
veidojām izstādi par bibliotēkas 
vēsturi un tās darbību šodien. Iz

stādes pirmie viesi bija pasākuma 
apmeklētāji. Izstāde, kas papildi
nāta ar seniem dokumentiem, da
žādām fotogrāfijām no bibliotēkas 
ikdienas un svētku reizēm, janvārī 
skatāma Sauriešu bibliotēkā.

Ikdienas darbs bieži mēdz būt 
saistīts ar radošām aktivitātēm, 
īpaši darbojoties ar bērniem. Šo
reiz, pateicībā par sadarbību un 
klātbūtni gan ikdienā, gan svētku 
reizē, vēlējāmies iepriecināt ik
vienu svētku dalībnieku ar nelie
lu pašu gatavotu dāvaniņu. 

Paldies visiem, kuri ikdienā 
sniedz lielu atbalstu Sauriešu 
bibliotēkas darbā, un novēlam vi
siem daudz jauku mirkļu brīnu
mainajā grāmatu un lielajā infor
mācijas jeb moderno tehnoloģiju 
pasaulē!

Krīstīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

• Bibliotēkas jubilejas pasākuma fo-
togalerija skatāma: http://stopini.lv/
lv/kultura/sauriesu-biblioteka/gale-
rijas/sauriesu-bibliotekai-70.

Sauriešu bibliotēkai – 70!

Muzikālu sveicienu bija sarūpējuši grupas „Zīļuki” bērni.

Bibliotēkas pārstāvjus sveic Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un domes 
priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne.

Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre Aija Sausiņa un bibliotēkas vadītāja 
Kristīne Cimdiņa.

Dāvaniņas sveicējiem.
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20. decembrī, ziemas saul
griežu priekšvakarā, tikāmies 
ar mūsu lasītājiem piparkūku, 
mandarīnu un grāmatu vaka
rā „Pipmangram”. 

Tā bija tikšanās, kurā aicinājām 
diskutēt par izlasīto. Galvenā loma 
šajā vakarā, protams, tika ierādīta 
grāmatai, kaut arī neaizmirsām pa
mieloties ar piparkūkām un apēst 
kādu mandarīnu, kā arī no manda
rīnu miziņām izgatavot rotājumus 
svētkiem. Visi kopā dalījāmies sa
vos iespaidos par 2016. gadā vis
vairāk lasītajām grāmatām Ulbro
kas bibliotēkā, kuras nosacīti var 
sagrupēt četrās kategorijās: latviešu 
oriģinālliteratūra, tulkotā daiļlite
ratūra, latviešu nozaru literatūra 
un tulkotā nozaru literatūra. Liels 
paldies tiem bibliotēkas uzticīga

jiem lasītājiem, kuri divu stundu 
garumā dalījās savās pārdomās un 
iespaidos par izlasīto. Katrs stās
tījums bija ļoti interesants, vēlmi 
lasīt rosinošs. Runājot pašiem par 
izlasīto un klausoties citu stāstos, 
laiks aizritēja nemanot. 

Klāt atkal jauns gads, bibliotē
kas jaunumu plauktā rindojas jau 
citas grāmatas. Bija liels prieks, 
ka mūsu pasākumā viesojās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
darbiniece, radio žurnāliste un 
novadniece Liega Piešiņa, kura 
mums pastāstīja par, viņasprāt, 
interesantākajiem un vērtīgāka
jiem grāmatu jaunumiem. Atstā
jot paliekošu sajūtu, ka zināma 
nozīme ir mīlestībai uz literatūru 
un darba attiecībām ar Latvijas 
Radio, veidojot saistošus, patie
sus stāstus par grāmatām rakst

Sarunas par izlasīto

niekiem un lasītājiem. „Rakstī
tājam iespējams būt tik lieliskam, 
cik lielisks, talantīgs ir viņa lasī
tājs,” tā teicis viens no aizvadītā 
gada lielākajiem rakstniekiem 

jubilāriem Zigmunds Skujiņš. Uz 
sarunu par izlasītajām grāmatām 
aicināsim arī nākamgad, tāpēc jo 
īpaši aktuāli ir bibliotēkas piedā
vātie grāmatu jaunumi, ko intere

senti atradīs pievienotajā resursā 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/informacijas-
resursi/jaunako-gramatu-apskats. 

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

2016. gadā ir uzsākts un norit 
darbs pie novadpētniecības 
analītikas datubāzes veidoša
nas, kas apkopo informāciju par 
novada aktualitātēm un saistī
tiem rakstiem Latvijas presē. 

Tajā tiek veikta bibliogrāfisko 
aprakstu veidošana jauniegūta
jam novadpētniecības materiālu 
krājumam, kā arī plānots veidot 
analītikas aprakstus par visu Ul
brokas bibliotēkā jau apkopo
to novadpētniecības krājumu. 
Izveidotos novadpētniecības 
analītikas aprakstus var meklēt 
Pierīgas novadu bibliotēku kop
katalogā: http://salaspils.biblio-
teka.lv/Alise/lv/home.aspx. Jaun
veidojamā datubāze ļaus biblio
tēkas lietotājiem, arī pārējiem 
novada iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem, attālināti lietojot 
elektronisko katalogu, iepazīties 
ar bibliotēkas krājumā esošo no
vadpētniecības fondu, uzzināt, 
kādas publikācijas par mūsu no
vadu ir bibliotēkas krājumā. Paš
reiz datubāzē par Stopiņu novadu  
atrodami aptuveni 850 ieraksti. 
Bibliotēkas darbinieki uz vietas 
bibliotēkā sniegs detalizētāku in
formāciju par datubāzes izman
tošanas iespējām.

Ivita Duļbinska,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas sistēmbibliotekāre

Novadpētniecības 
informācijas 
sistematizācija 
un rakstu arhīvs 2016. gads nu jau ir atvadījies 

no mums visiem ar miglainām 
dienām un pavisam tumšām 
novakarēm... 

Bet Gaismas skolas bērnu sirsni
ņās un pedagogu acīs ir prieks par 
2016. gadā paveikto un piedzī
votajiem notikumiem. Tik dau
dziem gribas pateikt lielu paldies 
par atbalstu mūsu ikdienas gai
tās un svētku mirkļos! PALDIES 
mūsu skolēnu vecākiem par viņu 
pozitīvo attieksmi un palīdzību 
saviem bērniem, par lieliskajiem 
kontaktiem ar skolotājiem. PAL
DIES Latvijas Bērnu bāreņu fon
dam, Kasparam Markševicam, 
uzņēmumiem „GI GI bloks” un 
„POLIPLAST” par sarūpēta
jām dāvanām! Paldies mūziķim 
Andrim Kivičam, pamatskolas 
„Rīdze” flautistu ansamblim, Sa
laspils kultūras namu vokālajiem 

ansambļiem par skaistajiem kon
certiem mūsu skolā! PALDIES 

Latvijas Dabas muzeja darbinie
kiem par interesantajiem pasāku

miem, kurus katru gadu apmeklē 
mūsu skolas skolēni.

Šo gadu noslēdzām ar skolas 
muzikālā teātra uzvedumu „Ka
ķīša dzirnaviņas”. Visi skolēni ak
tīvi iesaistījās uzveduma tapšanā. 
Katrs apzinājās, ka tikai kopīgi 
mēs varam iestudēt un parādīt 
tik krāšņu izrādi, – nu gluži kā 
īstā teātrī ar kostīmiem un de
korācijām, ar atbilstošiem mu
zikāliem priekšnesumiem, kas 
iekļāvās izrādē un veidoja krā
saini spilgtu uzveduma noskaņu. 
Kaķītis aicināja visus nepieminēt 
piedzīvotās nedienas, neatmak
sāt ļaunam ar ļaunu, bet censties 
meklēt labo, kas izdaiļo dzīvi un 
spēj darīt laimīgu. To no sirds 
novēlam visiem arī mēs – Gais
mas skolas skolēni un darbinieki!

R.Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba organizatore

Atvadoties no 2016. gada…
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Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā pirmā semestra kulminā
cija ir pēdējā mācību diena, kad 
visi kopīgi tiekamies semestra 
noslēguma pasākumā. 

Pasākumā saņemam liecības, iz
vērtējam savu veikumu pirmajā 
semestrī, saņemam skolas atzi
nības rakstus par teicamām sek
mēm un aktīvu radošo darbību, 
skatāmies Mākslas nodaļas au
dzēkņu darbu izstādi „Rozentāla 

nedienas” un klausāmies Mūzi
kas nodaļas audzēkņu koncertu 
„Sniegavīra Ziemassvētki”. Arī 
bruņurupucis Ummsītis, kurš 
mājvietu radis pie skolas, bija ga
tavojies pasākumam un ietērpies 
„sasalušā sniegavīra” tērpā, kuru 
palīdzēja gatavot 7. kursa Māk
slas nodaļas audzēkņi. Visi kopā 
mēs mācāmies, atrodam jaunus 
brīnumus un svinam svētkus!

Vita Pinne, 
UMMS direktore

„Sasalušais sniegavīrs!”

Gada nogalē Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrība 
„Māra” pulcējās „Toss boulin
ga hallē” uz azartisku sporto
šanu. Uz boulinga spēli bija 
ieradušās ģimenes ar bēr
niem, lai svētku laikā vairotu 
kopā būšanas prieku. 

Tika noorganizētas astoņas koman
das, sākot no pašiem mazākajiem – 
5–6 gadus vecajiem bērniem –, kuri 
jau ar pirmajiem smago bumbu 
metieniem aizrautīgi uzsāka bou
linga spēli. Visām bērnu koman
dām aktīvi līdzi juta viņu vecāki ar 
uzmundrinājuma saucieniem un 
aplausiem, nespēdami sagaidīt savu 
kārtu, lai arī paši iemēģinātu roku 
šajā spēlē. Protams, kad mazajiem 
rokas jau bija piekusušas, spēlē ie
saistījās arī vecāki, viņus atbalstot, 
bērni sekoja līdzi vecāku rezultā
tiem, cerēdami, ka viņu rezultātus 
vecāki nepārspēs. 

Protams, ka šādās spēlēs, lai cik 
precīzi būtu rezultāti, par lielāko 
uzvaru var saukt ģimenes kopā 

pavadīto laiku, jo neviltots prieks 
bija redzams ikviena bērna acīs.

Atskatoties uz vēl šajā gadā 
bijušajām aktivitātēm biedrībā 
„Māra”, varam minēt iesaistīša
nos LDĢBA 25 gadu salidojuma 
organizēšanā un piedalīšanos 
VIII Eiropas Daudzbērnu ģi
meņu konferencē „No ģimenei 
draudzīgas pašvaldības uz ģime
nei draudzīgu valsti”, kas notika 
2016. gada 12.–14. augustā Rīgā 
un uz kuru bija ieradušies dau
dzu valstu pārstāvji, lai kopīgi 
apspriestu daudzbērnu ģimeņu 
politikas tendences un iespējas, 
lai mūsu valsts kļūtu par draudzī
gāku valsti ģimenēm ar bērniem.

Uzsākot jauno mācību gadu, 
biedrība organizēja braucienu uz 
Pokaiņu mežu un Tērvetes dabas 
takām. Pirmā dienas puse tika pa
vadīta Pokaiņu mežā, apbrīnojot 
dabas veidotos brīnumus – ak
meņu krāvumus. Gida stāstītais 
tiešām lika noticēt brīnumiem un 
sajust savdabīgus enerģijas strā
vojumus. Tā kā daudzi dziednieki 

un ekstrasensi uzskata šo vietu par 
senu svētvietu, arī mēs sajutāmies 
enerģiju sasmēlušies, lai dotos tā
lāk uz Tērvetes dabas takām, kur 
īsta spēļu paradīze ir bērniem, jo  
ne velti va/s „Latvijas valsts meži” 
dabas parks Tērvetē ir labākā un 
draudzīgākā atpūtas vieta ģime
nēm ar bērniem.  Paldies mūsu at
balstītājiem – Stopiņu novada do
mei –, par iespēju iepazīt un redzēt 
plašāk arī šeit – mūsu Latvijā – un 
to novērtēt! 

Ģimeniski saticīgu jauno gadu! 
Anda Višķere

Ģimeniskā sportošana 
gada nogalē

Gadu mija Ulbrokā disko rit
mu noskaņās aizvadīta un 
Ugunīgais Gailis godam sa
gaidīts. 

Atskatoties uz aizvadīto gadu, jā
atzīst – decembris kā allaž ir sevi 
pieteicis kā gada „ātrākais” mē
nesis, tā ietvaros notikuši vairāki 
kultūras pasākumi. Ar interesan
tu un spraigu koncertuzvedumu 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Stopiņš” un viņa draugi visus 
Ulbrokas kultūras nama apmek
lētājus priecēja jau pašā decem
bra sākumā. Notika arī jau par 
tradīciju kļuvušais Stopiņu no
vada pašdarbības kolektīvu Zie
massvētku koncerts „Kad snieg
pārslas krīt…”. 

Decembra sākumā bērnus 
priecēja kopā ar Rūķu meiteni 

atbraukušie slavenie burunduki 
Alvins un Britānija, kas ar gais
mas bumbas palīdzību Stopiņu 
novada ciematu eglītēs iededza 
gaismiņas. Tuvojoties Jaunga
dam, Stopiņu novadā viesojās arī 
Sniegbaltīte ar saviem draugiem 
rūķīšiem, Salatēvs un Gailis. 

Arī jaunais gads solās būt kul
tūras pasākumiem bagāts. Gal
venais akcents tiks likts uz gaidā
majiem svētkiem „Stopiņu nova
dam – 130”, kas norisināsies laikā 
no 21. līdz 26. augustam. Taču 
interesentus gaidīs arī ierastās 
izrādes bērniem, izrādes un kon
certi pieaugušajiem, mūsu nova
da pašdarbības kolektīvu koncer
ti un citi kultūras pasākumi. Uz 
tikšanos kādā no tiem!  

Inta Kalniņa, Ulbrokas kultūras 
nama vadītāja 

Kad svētki izskanējuši…
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār
tību, kādā piemērojami nekusta
mā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
(turpmāk – atvieglojumi) atseviš
ķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām par Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā 
esošo īpašumu – zemi un ēkām.
2. Atvieglojumu saņēmēji ir fizis
kas vai juridiskas personas, kuru 
īpašumā, valdījumā vai lietošanā 
ir nekustamais īpašums Stopiņu 
novadā.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju atbilstību šo saistošo 
noteikumu nosacījumiem izvērtē 
Stopiņu novada domes Nekustamā 
īpašuma nodokļa administrators 
un pieņem lēmumu par adminis
tratīvā akta izdošanu.
4. Stopiņu novada domes Nekus
tamā īpašuma nodokļa adminis
tratora izdoto administratīvo aktu 
atvieglojumu piešķiršanas jautā
jumos persona var apstrīdēt, rak
stiski vēršoties pie Stopiņu novada 
domes priekšsēdētāja. Stopiņu no
vada domes priekšsēdētāja lēmums 
ir pārsūdzams Administratīvajā ra
jona tiesā.
5. Nodokļu maksātājiem, kuri at
bilst trūcīgas personas (ģimenes) 
vai maznodrošinātas personas (ģi
menes) statusam un kuriem būtu 
piešķirams atvieglojums atbilstoši 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un šo saistošo noteiku
mu nosacījumiem, atvieglojumu 
piešķir Stopiņu novada domes ne
kustamā īpašuma nodokļa admi
nistrators atbilstoši Stopiņu novada 
pašvaldības Sociālā dienesta infor
mācijas sistēmas datiem.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu saņēmēju 
kategorijas un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma 
apmērs
6. Atvieglojumi no taksācijas ga
dam aprēķinātās nodokļa summas 
piešķirami sekojošām nodokļa 
maksātāju kategorijām šādos ap
mēros:
6.1. maznodrošinātām personām 
(ģimenēm) – 70% apmērā no ne
kustamā īpašuma nodokļa summas 
par to periodu, kurā nodokļa mak
sātājs atbilst maznodrošinātas per
sonas statusam, un kurām saskaņā 
ar Stopiņu novada pašvaldības 
iestādes „Stopiņu novada domes 
Sociālais dienests” (turpmāk –  
Sociālais dienests) lēmumu pie
šķirts maznodrošinātas personas 
vai ģimenes statuss, par likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodok
ļa” 3. panta pirmās daļas 2. punktā 
un 1.2 daļā minētajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem – dzī
vojamām mājām neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 

telpu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 
kā arī telpu grupām, kuru lietoša
nas veids ir saistīts ar dzīvošanu 
(garāžām, autostāvvietām, pagra
biem, noliktavām un saimniecības 
telpām), ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai – 
un tiem piekritīgo zemi;
6.2. politiski represētajām perso
nām – 90% apmērā par likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodok
ļa” 3. panta pirmās daļas 2. punktā 
un 1.2 daļā minētajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem – dzī
vojamām mājām neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 
kā arī telpu grupām, kuru lietoša
nas veids ir saistīts ar dzīvošanu 
(garāžām, autostāvvietām, pagra
biem, noliktavām un saimniecības 
telpām), ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai –  
un tiem piekritīgo zemi, kas ir šo 
personu īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus un kurā ir 
deklarēta nodokļa maksātāja dzī
vesvieta;
6.3. I vai II grupas persona ar in
validitāti – 50% apmērā par nekus
tamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta 
nodokļa maksātāja dzīvesvieta un 
ja nekustamais īpašums netiek iz
mantots saimnieciskajā darbībā;
6.4. I grupas personas ar invaliditā
ti Civillikuma noteiktajam pirmās 
pakāpes radiniekam (vecākiem, 
bērniem) vai laulātajam – 25% ap
mērā par nekustamo īpašumu, ja 
tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta un ja nekustamais īpa
šums netiek izmantots saimniecis
kajā darbībā;
6.5. personai (pašai vai kopā ar 
laulāto) vai tās laulātajam, bet ne 
vairāk par 427 euro, par likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodok
ļa” 3. panta pirmās daļas 2. punktā 
un 1.2 daļā minētajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem – dzī
vojamām mājām neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 
kā arī telpu grupām, kuru lietoša
nas veids ir saistīts ar dzīvošanu 
(garāžām, autostāvvietām, pagra
biem, noliktavām un saimniecības 
telpām), ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai –  
un tiem piekritīgo zemi, ja tak
sācijas gada 1. janvārī tai ir bērni 
vecumā līdz 24 gadiem (arī bērni, 
kuri ir personas (pašai vai kopā ar 
laulāto) aizbildnībā esoši vai kā au
džuģimenē ievietoti bērni), kamēr 
tie turpina mācības vispārējās, pro
fesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu dienas nodaļā, 
un ja personai vai tās laulātajam 

šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta 
kopā ar vismaz trim no minētajiem 
bērniem. Minēto atvieglojumu 
piemēro arī gadījumā, ja nekusta
mā īpašuma īpašnieks vai tiesis
kais valdītājs ir kāds no šajā panta 
daļā minētajiem bērniem. Nodokļa 
maksātājam, kuram bērnu skaits 
palielinās taksācijas gadā (pēc 1. 
janvāra), nodokļa atvieglojums tiek 
piešķirts šo noteikumu 8. punkta 
noteiktajā kārtībā:
6.5.1. 50% apmērā, ja tai ir trīs bēr
ni;
6.5.2. 70% apmērā, ja tai ir četri 
bērni;
6.5.3. 90% apmērā, ja tai ir pieci 
vai vairāk bērnu;
6.6. Getliņu apkārtnes iedzīvotā
jiem – 90% apmērā, kuru mājsaim
niecības ir norādītas 2014. gada 
martā veiktajā pētījumā „Slēgtās 
izgāztuves „Getliņi” radītās vides 
piesārņojuma sociāli ekonomiskās 
kompensācijas sistēmas izstrāde 
Stopiņu novada iedzīvotājiem” un 
I kategorijas mājsaimniecībām 
gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā 
arī, ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā; 
6.7. Getliņu apkārtnes iedzīvotā
jiem – 70% apmērā, kuru mājsaim
niecības ir norādītas 2014. gada 
martā veiktajā pētījumā „Slēgtās 
izgāztuves „Getliņi” radītās vides 
piesārņojuma sociāli ekonomiskās 
kompensācijas sistēmas izstrāde 
Stopiņu novada iedzīvotājiem” un 
II kategorijas mājsaimniecībām 
gruntsūdeņu piesārņotās zonās, kā 
arī, ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā;
6.8. Černobiļas  AES avārijas  seku 
likvidēšanas  dalībniekiem – 25% 
apmērā par nekustamo īpašumu, ja 
tajā ir deklarēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta un ja nekustamais īpa
šums netiek izmantots saimniecis
kajā darbībā;
6.9. jaunizveidotiem komersan
tiem – 50% apmērā par nekustamo 
īpašumu, ja nekustamais īpašums 
ir komersantu īpašumā vai tiesis
kajā valdījumā, un kas veic saim
niecisko darbību Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā, kura 
juridiskā adrese taksācijas gada 1. 
janvārī ir Stopiņu novada admi
nistratīvajā teritorijā – pirmos trīs 
gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas 
Latvijas Republikas Uzņēmuma re
ģistrā, ja iepriekšējā kalendārajā 
gadā uzņēmumā nodarbināti ne 
mazāk par 5 cilvēkiem;
6.10. zemes īpašniekiem un lieto
tājiem – 90% apmērā par zemes 
platībām, uz kurām atrodas Sto
piņu pašvaldības īpašumā esošās 
būves, ar nosacījumu, ka īpašnieka 
pieprasītā nomas maksa nepār
sniedz aprēķināto nodokli un to 
apliecina pievienotā nomas līguma 
noteikumi;
6.11. nodokļa maksātājiem, kuri 

veic saimniecisko darbību Stopiņu 
novada pašvaldības izglītības ie
stāžu telpās, – 90% apmērā, ja tie 
sniedz ēdināšanas un/vai kafejnī
cas pakalpojumus šo iestāžu au
dzēkņiem un klientiem par nomā 
esošajām izglītības iestāžu vai so
ciālās aprūpes iestāžu telpām un 
zemi;
6.12. personai, kurai taksācijas 
gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, 
kas saņem apgādnieka zaudējuma 
pensiju, – 70% atlaide par nekus
tamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta 
nodokļa maksātāja un bērna dzī
vesvieta un ja nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā;
6.13. fiziskām un juridiskām per
sonām – 90% apmērā, kuru ze
mes īpašums vai tā daļa, izņemot 
lauksaimniecības un meža zemi, 
saskaņā ar Stopiņu novada terito
rijas plānojumu atrodas teritorijā, 
kurai noteikts turpmākās plāno
šanas teritorijas statuss un kuras 
izmantošanas uzsākšana saskaņā 
ar sākotnējo lietošanas mērķi ir ap
robežota;
6.14. vientuļajiem pensionāriem 
(personām, kurām nav laulātā un 
bērnu) – 90% apmērā par nekus
tamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta 
nodokļa maksātāja dzīvesvieta un 
ja nekustamais īpašums netiek iz
mantots saimnieciskajā darbībā.

III.  Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība
7. Lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu:
7.1. fiziskai personai Stopiņu no
vada domē jāiesniedz motivēts 
rakstveida iesniegums par nekus
tamā īpašuma nodokļa atviegloju
ma piešķiršanu un parakstīts ap
liecinājums, ka īpašumā nenotiek 
saimnieciskā darbība, iesniegu
mam pievienojot šo tiesību aplie
cinošus dokumentus (pielikums);
7.2. juridiskās personas, iesniedzot 
iesniegumu par nekustamā īpašu
ma nodokļa atvieglojumu saņem
šanu, iesniegumam pievieno:
 uzņēmuma vadītāja parakstītu 
apliecinājumu, ka ražošanas ēkās 
(norādīts ēkas kadastra apzīmē
jums) ir saglabāta ražošana un dar
ba vietas;
 VID izziņu par to, ka nodokļu 
maksātājam nav nodokļu maksāju
mu parādu;
 VID izziņu par vidējo uzņēmumā 
strādājošo skaitu un vidējo darba 
samaksu par iepriekšējo pārskata 
gadu.
8. Nodokļa maksātājam, kuram sa
skaņā ar šiem noteikumiem ir tiesī
bas uz nekustamā īpašuma atvieg
lojumiem, iesniegumu iesniedz:
8.1. līdz 30. aprīlim, lai saņemtu 
atvieglojumus par visu taksācijas 
gadu;

8.2. līdz 31. jūlijam, lai saņemtu 
atvieglojumus par trīs taksācijas 
gada  ceturkšņiem;
8.3. līdz 31. oktobrim, lai saņemtu 
atvieglojumus par atlikušajiem di
viem taksācijas gada ceturkšņiem;
8.4. līdz 20. decembrim, lai saņem
tu atvieglojumus par atlikušo vienu 
taksācijas gada ceturksni.
9. Ja persona, kura pieprasījusi 
nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu piemērošanu, atbilst 
vairākām šo noteikumu minētajām 
nekustamā īpašuma nodokļa mak
sātāju kategorijām, tad atviegloju
mi piemērojami atbilstoši vienam, 
personai vislabvēlīgākajam, nosa
cījumam.
10. Nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumus, izņemot notei
kumu punktos 6.1., 6.2. un 6.3. 
noteiktajām nodokļu maksātāju 
kategorijām, piešķir, ja nekustamā 
īpašuma adrese ir nodokļa maksā
tāja (fiziskas personas) deklarētā 
dzīvesvieta vismaz vienu kalendāro  
gadu.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus nepiešķir:
11.1. ja nekustamā īpašuma no
dokļa maksātājam jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatī
šanas brīdī ir pašvaldības budže
tā ieskaitāmo nodokļu parādi vai 
nomas maksas parādi par nomāto 
pašvaldības īpašumu;
11.2. ja nekustamais īpašums ne
tiek uzturēts kārtībā atbilstoši LR 
spēkā esošo normatīvo aktu prasī
bām;
11.3. ja uz zemesgabala atrodas 
ēkas vai būves, kas nav pieņemtas 
ekspluatācijā, un:
11.3.1. būvdarbi tiek veikti bez 
būvvaldē reģistrētas būvatļaujas;
11.3.2. būvdarbu pārtraukšana nav 
reģistrēta un būve nav iekonservē
ta.
11.4. ja gada laikā pirms jautāju
ma par atvieglojumu piešķiršanu 
izskatīšanas Stopiņu novada paš
valdības Administratīvā komisija ir 
administratīvi sodījusi nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju par 
pašvaldības saistošo noteikumu 
neievērošanu.

IV. Noslēguma 
jautājumi
12. Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļu ad
ministrators paziņo nodokļa mak
sātājam, nosūtot administratīvo 
aktu – nekustamā īpašuma nodok
ļa maksāšanas paziņojumu.
13. Saistošie noteikumi stājas spē
kā ar 2017. gada 1. janvāri.
14. Ar šo noteikumu spēkā stāša
nos zaudē spēku Stopiņu nova
da domes 2010. gada 18. augusta 
saistošie noteikumi Nr. 9/10 „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekusta
mā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Stopiņu novadā”.

2016. gada 14. decembrī  Stopiņu novadā, (protokols Nr.89, p. 4.1.)

Saistošie noteikumi Nr. 17/16
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa

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

21. panta pirmās daļas 15. punktu  
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1, 3., 4. daļu
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1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Stopiņu novada dome (turpmāk – 
Dome) izīrē dzīvojamo telpu kva
lificētam speciālistam (turpmāk – 
speciālists).
2. Dome ar atsevišķu lēmumu no
saka konkrētai dzīvojamai telpai 
speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusu (turpmāk – Dzīvoja
mā telpa). 
3. Domes attīstības programmā 
ietvertās attīstāmās nozares, kurās 
konstatēts nepietiekams kvalificētu 
speciālistu nodrošinājums:
3.1. veselības nozare;
3.2. izglītības nozare;
3.3. ražošanas nozare;
3.4. pakalpojumu nozare;
3.5. tūrisma nozare;
3.6. zinātnes un inovāciju nozare.
4. Dome izīrē tai piederošo dzīvo
jamo telpu:
4.1. kvalificētiem speciālistiem ar 
profesionālo vai augstāko izglītību 
Stopiņu novada pašvaldības attīs
tības programmā ietvertās attīstā
majās nozarēs, kas ir nepieciešami 
uzņēmējdarbības veicināšanai Sto
piņu novada pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā;
4.2. speciālistiem valsts vai Stopiņu 
novada pašvaldības funkciju no
drošināšanai.
5. Ja uz vienu dzīvojamo telpu ir 
saņemti vairāki īres pieteikumi 
speciālistam, priekšroka tiek dota 
Stopiņu novada pašvaldības iestā
des darbiniekam.
6. Darba devējs, kurš noslēdzis 

darba līgumu ar speciālistu vai ir 
uzaicinājis speciālistu dibināt dar
ba tiesiskās attiecības (ja darba 
līgums vēl nav noslēgts), iesniedz 
Domē iesniegumu, kurā motivē 
nepieciešamību izīrēt Dzīvojamo 
telpu speciālistam. Iesniegumam 
tiek pievienoti šādi dokumenti:
6.1. speciālista iesniegums, kurā 
norādīts ģimenes sastāvs, kas dzī
vos kopā ar speciālistu, un pašrei
zējā dzīvesvieta;
6.2. darba līguma vai darba devēja 
uzaicinājuma dibināt darba tiesis
kās attiecības kopija;
6.3. speciālista kvalifikāciju aplieci
noša dokumenta kopija;
6.4. citi dokumenti, kas pamato ie
sniegumā izteikto lūgumu.
7. Dome nav tiesīga izīrēt Dzīvoja
mo telpu speciālistam, ja Stopiņu 
novadā atrodas šim speciālistam 
piederoša dzīvojamā telpa.
8. Pirms lēmuma pieņemšanas 
Dome saņem Veselības aizsardzī
bas, sociālo lietu un dzīvokļu ko
mitejas lēmumu. 
9. Domei ir tiesības speciālistu, kuram 
izīrēta Dzīvojamā telpa noteikumos 
noteiktajā kārtībā (kopā ar ģimenes lo
cekļiem), ja tas nepieciešams, pārvietot 
uz citu Dzīvojamo telpu.
10. Speciālistam izīrējamās Dzī
vojamās telpas īres līgums tiek 
noslēgts uz darba tiesisko attiecī
bu laiku, bet ne ilgāk kā uz trim 
gadiem, pēc tam, kad ir noslēgts 
trīspusējs vienošanās līgums starp 
Stopiņu novada domi, darba de
vēju un speciālistu. Ja speciālists, 

kuram izīrēta Dzīvojamā telpa 
noteikumos noteiktajā kārtībā, ir 
pārtraucis darba tiesiskās attiecī
bas vai tās nav uzsācis, Dzīvojamās 
telpas īres līgums tiek izbeigts un 
šim speciālistam Dzīvojamā telpa 
ir jāatbrīvo viena mēneša laikā no 
darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
dienas vai dienas, kad uzteikta dar
ba līguma noslēgšana.
11. Ja pēc trim gadiem speciālists 
nav zaudējis tiesības īrēt Dzīvoja
mo telpu, speciālistam ir tiesības 
lūgt pagarināt īres līguma termiņu, 
mēnesi pirms speciālistam izīrētās 
Dzīvojamās telpas īres līguma ter
miņa beigām iesniedzot Domei 6. 
punktā noteiktos dokumentus.
12. Lēmumu par Dzīvojamās telpas 
izīrēšanu un īres līguma noslēgša
nu un/vai īres līguma pagarināšanu 
pieņem Dome.
13. Dome var pieņemt 12. punktā 
minēto lēmumu tikai tad, ja tās 
rīcībā ir brīva apdzīvojamā tel
pa, ievērojot ierobežojumu, līdz 5 
(pieciem) procentiem no Domei 
piederošā vai uz likumīgā pamata 
lietojumā esošā dzīvojamā fonda. 
Ja Domes rīcībā nav brīva Dzīvoja
mā telpa, kura var tūlīt tikt izīrēta 
speciālistam, Dome 12. punktā mi
nēto lēmumu pieņem ar atrunu, ka 
īres līgumu slēdz tikai tad, kad šim 
nolūkam atbilstoša un piemērota 
Dzīvojamā telpa būs atbrīvojusies. 
Šāds Domes lēmums ir spēkā vie
nu gadu no tā pieņemšanas brīža. 
Ja šajā laika periodā Dzīvojamā 
telpa speciālistam nav tikusi izīrēta 

2016. gada 9. novembrī  Stopiņu novadā (protokols Nr.86, p.3.1.)

Saistošie noteikumi Nr. 13/16
„Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību  dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

pamatojoties uz likuma „par palīdzību dzīvokļa jautā- 
jumu risināšanā” grozījumiem, kas stājās spēkā 
2016. gada 18. aprīlī, nepieciešams noteikt konkrētu 
nozaru speciālistus, kuriem tiks izīrētas pašvaldības 
dzīvojamās platības, kā arī kārtību, kādā tās tiks 
izīrētas. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Stopiņu 
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā, reģistrācijas kārtību, izīrēšanas 
kārtību, brīvo dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem 
speciālistiem.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba 
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci. 
Saistošo noteikumu pieņemšana nepalielinās 
pašvaldības budžeta izdevumus.

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

Nav attiecināms. 

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 
Stopiņu novada domē un Stopiņu novada Sociālajā 
dienestā.

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

konsultācijas nav notikušas.

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

telpas nepieejamības dēļ, Domes 
lēmums zaudē spēku ar nākamo 
dienu pēc termiņa notecēšanas, 
par to atsevišķi speciālistu neinfor
mējot. Pēc Domes lēmuma spēkā 
zaudēšanas speciālistam ir tiesības 
atkārtoti iesniegt 6. punktā minē
tos dokumentus. 
14. Dome pieņem lēmumu par 
atteikumu izīrēt Dzīvojamo telpu 
speciālistam, ja:
14.1. speciālistam pieder apdzīvo
jamā platība Stopiņu novada admi

nistratīvajā teritorijā;
14.2. speciālists nav iesniedzis visus 
6. punktā minētos dokumentus;
14.3. speciālists ir sniedzis nepatie
su informāciju, ja šāda informācija 
ietekmē lēmuma pieņemšanu.
15. Dome pieņem lēmumu par īres 
attiecību pārtraukšanu un īres līgu
ma izbeigšanu pirms termiņa, ja:
15.1. speciālists vairs neatbilst 4. 
punkta prasībām;
15.2. ir iestājies 14.1. vai 14.3. 
apakšpunktā minētais gadījums.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta nepieciešamības pama-
tojums

1.1. Atbilstoši likuma „par pašvaldībām” 14. panta 3. daļai pašvaldībai ir tiesības ieviest 
vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no 
nodokļu maksāšanas;
1.2. Atbilstoši likuma „par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļai pašvaldība 
piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – trūcīgām personām 90 procentu apmērā 
no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām – līdz 90 procentiem no 
aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusam;
1.3. Atbilstoši likuma „par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3. daļai pašvaldības var 
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām;
1.4. Atbilstoši likuma „par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļai atvieglojumus 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 
90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. to nodokļa 
maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt 
nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu atsevišķām nodokļa maksātāju 
kategorijām un vienkāršotu atvieglojumu piešķiršanas kārtību, saistošo noteikumu 
projektā paredzētas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajiem 
saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās 
objektīvās grūtības atsevišķām iedzīvotāju un organizāciju kategorijām savlaicīgi un 
pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams 
sniegt atbalstu un papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi 
piešķirami.

3. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

ietekme uz budžetu par 6.13. punktu – atvieglojumu apmērs aptuveni 1400 eUR, ja 
piesakās visi nodokļa maksātāji, kam var tikt piemērots šis atvieglojums.

4. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un Stopiņu novada 
domes vietnē www.stopini.lv.

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.

 J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums
Stopiņu novada domes

14.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.17/16 
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa

maksātājiem Stopiņu novadā”

Stopiņu novada domei
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.

Vārds, uzvārds: ___________________________________

-
Personas kods: 
Adrese: ____________________________  tālr. __________________

IESNIEGUMS
 Lūdzu piešķirt man nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 201__. ga
dam 

par īpašumu: ________________________________________________
                                                    (nekustamā īpašuma adrese)
Atvieglojumu piemērot, jo  _____________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo apvilkt): 
1) invalīda apliecības kopija;
2) Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija; 
3) audžuģimenēm bāriņtiesas lēmuma kopija; 
4) dokumenta kopija, kas apliecina aizbildniecības tiesības; 
5) pēc 18 gadu sasniegšanas izziņa no mācību iestādes (izņemot Stopiņu nov. 
izglītības iestādes), kas apliecina, ka bērns turpina mācības vispārējās, profe
sionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā; 
6) citi.

Ar parakstu apstiprinu, ka sniedzu precīzas un patiesas ziņas un īpašums ne
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā un nav iznomāts.
 Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepie
ciešamajās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

Datums______________ Paraksts______________
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Stopiņu novada pašvaldība 
ir iesaistījusies Eiropas Soci
ālā fonda finansētā projektā 
„PROTI un DARI!”, kura uzde
vums ir attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes, veicināt 
viņu nodarbinātību un iesais
ti izglītībā.

2016. gada trijos mēnešos ir 
veiktas projekta personāla – pro
grammas vadītāja un mentoru –  
apmācības un četru jauniešu 
programmu uzsākšana.  

Katram jaunietim pēc prasmju, 
interešu, iegūtās izglītības un at
tīstības virziena profilēšanas ir 
izstrādāta individuālā pasākumu 

programma, kas sastāv no čet
rām daļām – personības attīstība, 
iekļaušanās sabiedrībā, „darba 
tikums”, mūžizglītības kompeten
ce. Šādas individuālas jaunieša 
pasākumu programmas vidējais 
ilgums ir četri mēneši, kuras lai
kā jaunietis saņems individuāla 
mentora atbalstu, individuālas 
konsultācijas, iesaistoties dažādās 
pasākumu programmās paredzē
tajās aktivitātēs (t.sk. dalība no
metnēs, semināros, sporta aktivi
tātēs, kultūras pasākumos u.c.) un 
ekskursijās uz uzņēmumiem vai 
īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Aicinām novada jauniešus pie
teikties dalībai projektā! Atbalsta 

mērķa grupa ir jaunieši vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbi
nātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un sa
ņemt informāciju par projek
tu var pie projektu vadītājas pa  
tālr. 27757387 vai rakstot uz  
epastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Projektā atbalstāmo darbību īs
tenošanas laiks ir līdz 2018. gada 
31. oktobrim.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada 
projektu vadītāja 

IZSOLE
Nomas tiesību iz-
soles organizētājs Stopiņu novada domes Izsoles komisija.

Nomas tiesību iz
soles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar 
augšupejošu soli.

Nomas objekts

„Jaunais karjers”, Saurieši, Stopiņu novads, 
LV2118, kadastra Nr. 8096 008 0282.
Zemesgabala daļa ar platību 453 600 m2, 
(kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un 
zemes gabals ar platību 76 400 m2 (kadastra 
apzīmējums 8096 008 0436), izmantošanas 
mērķis – teritorijas sakārtošana un 
multifunkcionālas atpūtas zonas ierīkošana, 
kas atbilst Stopiņu novada teritorijas 
plānojumā noteiktajā atļautajai izmantošanai.

Maksimālais 
iznomāšanas 
termiņš

12 (divpadsmit) gadu.

Iznomājamā objek
ta nosacītās nomas 
maksas apmērs un 
izsoles solis

2350,00 euro gadā. 
Izsoles solis 50,00 euro.

Zemes nomas 
maksa

Papildus objekta nomas maksai maksājams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un 
nekustamā īpašuma nodoklis.

Īpašie nosacījumi

Nomniekam līdz 2018. gada 1. martam ir 
jāsaskaņo un jāapstiprina piebraucamā ceļa 
tehniskais projekts 
saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālā 
sastāvā.
Nomniekam līdz 2019. gada 1. decembrim ir 
jāuzbūvē piebraucamais ceļš saskaņā ar 
tehnisko projektu.

Izsoles norises vieta 
un laiks

2017. gada 2. februārī plkst. 11.00 Stopiņu no
vada domes telpās, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā.

Iznomājamā ob
jekta apskates vieta 
un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Stopiņu  
novada pašvaldības mājas lapā www.stopini.lv 
līdz 01.02.2017., saskaņojot to ar Vitu Paulāni 
pa tālruni 67910771.

Pieteikumu 
iesniegšanas vieta 
un laiks

Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, 
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, līdz 
01.02.2017. plkst. 16.00.

Dalības maksa Dalības maksa par piedalīšanos izsolē 
15,00  euro un PVN 21%.

Stopiņu novada dome 
14.12.2016. sēdē pieņēma lē
mumu, protokols Nr.89, „Par 
detālplānojuma izstrādi īpašu
mam „Graudiņi”, Dzidriņas, 
Stopiņu novads ”.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis: detalizēt zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu 
un pamatot apbūvi, zemes vie
nības sadali, paredzot nepiecie
šamo inženiertehnisko nodroši
nājumu, t.sk. piebraucamo ceļu 
(ielu) izbūvi piekļuves nodroši
nāšanai jaunveidojamām zemes 
vienībām no pašvaldības ceļa.

Detālplānojuma izstrādes ie
rosinātāja – īpašuma „Graudi
ņi” īpašniece. 

Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Stopiņu novada do
mes attīstības un plānošanas 
speciāliste Linda Čakše (tālr. 
67910546, 27757382, epasts: 
planotajs@stopini.lv).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Graudiņi”, 
Dzidriņas, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960040313).

• Decembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz  
116 notikumiem. 
• Sastādīti 15 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli – 
lēmumi.
• Izskatīti 9 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 13 personas alkohola 
reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

informācija sagatavota, izmantojot 
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Piešķirt, neizvērtējot ienākumus:
Rumbulas ciema iedzīvotājiem pēc sadalījuma pa gruntsūdeņu 
piesārņotās zonas kategorijām: 
1. kategorija – pašvaldības palīdzība iedzīvotājiem par summu – 
418,10 EUR;
2. Piešķirt pabalstu personas ar invaliditāti asistentam transporta 
izdevumiem par summu – 29,00 EUR;
3. Piešķirt pabalstu pakalpojuma – psiholoģiska palīdzība 
pieaugušajiem – apmaksai vienai personai, apmaksu veicot saskaņā ar 
piestādīto rēķinu. 

Ar pašvaldības sēžu protokoliem var iepazīties interneta vietnē  
www.stopini.lv.

16. decembra pēcpusdienā 
Upesleju dienas centrā noti
ka amatnieku radošo darbu 
izstāde – pārdošana. Piecpa
dsmit drosmīgas, ar izdomu 
bagātas un smaidošas rok
darbnieces priecēja ikvienu ar 
savu izdomu un pozitīvo ska
tījumu uz dzīvi. 

Pāris aiz pāra rindojās rakstai
ni cimdi, austas un adītas šalles, 
siltas zeķes, cepures un džempe
ri. Acis žilbināja rotaslietu mir
dzums un zīda šaļļu smalkums. 
Vilinošu smaržu mākonī gozējās 
burbuļojošās vannas bumbas, 
ziepītes, pārsliņas un mīļi eglī
tes rotājumi. Turpat arī bezgala 
rūpīgās apsveikuma kartītes kvī
linga un simegrāfijas tehnikā. 
Savukārt ielūkojoties izstādītajās 
gleznās, ikvienam bija skaidrs –  

visapkārt tik daudz skaista, spēj ti
kai saskatīt – smalki tamborējumi, 
sniegpārsliņas tērps, dekoratīvs 
Adventes kalendārs un savdabīgi 
spilveni – rotaļlietas. Un vēl – apa
ļīgas trifeles, sarindotas jaukās Zie
massvētku kārbiņās. 

Manuprāt, mūsu čaklās rok
darbnieces var sacensties ar Sa
lavecīša darbnīcas rosību pirms
svētku laikā.

Paldies visām rosīgajām iz

stādes dalībniecēm un viņu pa
līgiem par mums sniegtajām 
idejām un svētku noskaņojumu. 
Veiksmīgu un radošu turpmāko 
darba cēlienu! 

Sandra Briška, 
Upesleju dienas centra vadītāja

• Visu apskatīt var: http://stopini.
l v / l v / k u l t u r a / d i e n a s - c e n t r i /
dienas-centrs-upeslejas/galerijas/
ziemassvetku-tirdzins. 

Čaklie Upesleju rūķi

Programma jauniešiem „PROTI un DARI!”

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130; epasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 
10.02.2017.

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi decembrī

Sociālā dienesta lēmumi
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Jau vienpadsmito gadu ba
riņš puišu Upeslejās  ziemas 
Saulgriežos iededz gaismas 
ceļu. Tas vijas cauri mežiņam, 
pāri dzelzceļam, līdz pakalni
ņa pašai virsotnei, kur katru 
atnācēju sasilda ugunskurs.

Šī tradīcija ir pašu puišu sirds lo
lojums. Nav ne reklāmu, ne afišu, 
ne uzaicinājumu, bet katrs tiek 
gaidīts, apveltīts ar gaišu smaidu 
un patiesu labestību.

Nav iespējams vārdos aprak stīt 
tās sajūtas, kuras  pārņem, kad ej 
pa šo tumsas valstības apņem
to taku, kuru izgaismo simtiem 

aizdegtu sveču. Puiši savus labos 
darbus paveic bez lielīšanās un 
skaļiem vārdiem – klusējot. Pal
dies jums, puiši! Saudzējiet to 
balto zvirbuli sevī!

Visdārgākais ir tevī pašā, ko 
katrs nevar iegūt, ne pirkt, jo ne
pārdod. Visiem, visiem labvēlīgu 
jauno gadu! Lai vairāk ticības, 
līdzjūtības, sirsnības, sapratnes, 
iecietības un mīlestības!

Ļoti gribētos cerēt, ka nāka
majos ziemas saulgriežos, 21. de 
cembrī, blakus puišu svecēm ie
degsim arī savas.

Daina Zviedre, Ināra Deičmane, 
Ilze Pūliņa 

Gan bērni, gan pieaugušie iesais
tījās aktivitātēs, lai kopā radītu 
Ziemassvētku noskaņu un gata

votos gada sirsnīgākajiem svēt
kiem.

Piparkūku smarža, mirdzošas 

gaismiņas tumsā, Ziemassvētku 
melodijas un atskats uz notiku
miem šogad… Paldies jums, die
nas centra apmeklētāji, par kopā 
būšanu un jaukajiem brīžiem, kas 
piedzīvoti kopā!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” 

vadītāja

Ziemassvētku noskaņa dienas centrā „Līči”

Gaismas ceļš Upeslejās

Projekts „Katram savu tau
tastērpu arī Stopiņos!” ir īs
tenojies un uzsācis savu ceļu, 
lai godam sagaidītu Latvijas 
simtgadi pašu rokām gatavo
tā tautastērpā!

Jau no rudens dienas centrā „Ul
broka” uzsākts Stopiņu novada 
domes finansēts projekts „Kat
ram savu tautastērpu arī Stopi
ņos!”, kā ietvaros tika šūti latviešu 
tautastērpa linu krekli. Projektā 
iesaistījās 15 dalībnieces, kuru 
sapnis bija sākt sava tautastērpa 
darināšanu, komplektēšanu, pie
griešanu un rotāšanu, lai savā ģi
menē aktualizētu latviešu tautas 
kultūrvēsturiskā mantojuma tra
dīciju turpināšanu un ieviešanu. 

 Šī projekta ietvaros, mūsuprāt, 
sākām ar vieglāko – linu kreklu 
šūšanu. Uzsākot projektu, tika 
pētīta literatūra, kurā apkopoti 
materiāli par latviešu tautastēr
piem, rakstiem, linu kreklu atšķi
rībām dažādos Latvijas novados. 
Projekta dalībnieces izdarīja kat
ra savu izvēli – šūt autentisku sava 
dzimtā novada linu kreklu, tā 
parādot, ka tagad dzīvojam Sto
piņu novadā, vai Pierīgas kreklu. 
Katra dalībniece veidoja krekla 
piegrieztni, izgrieza, iešuva ar 
rokām mazos un lielos ķīļus, tad 

ar šujmašīnu tika sašūtas kreklu 
taisnās vīles. Kā agrākos laikos, 
arī šos kreklus tā īpašnieces izro
tāja ar izšuvumiem un caurajām 
vīlēm. Pierīgas krekliem ir izšūtas 
apkaklītes un aproces. Apkaklītes 
un aproces ir jāiešuj ar rokām, 
vispirms sakrokojot kreklu. No
beigumā krekliem tika gatavotas 
podziņas. Lai gan likās, ka šis ir 
samērā viegli paveicams darbiņš, 
kopā sanācām uz 10 nodarbībām, 
un tikai tā – lēnām un pamatīgi 
iedziļinoties aprakstītajos ma
teriālos, ar mīlestību un gaišām 
domām – katra no dalībniecēm 
gatavoja savu balto linu kreklu.

Sākums ir, tagad tikai jādomā 
par galvas rotām, brunčiem, jos
tām, zeķēm… Kopā esot, kārtējo 
reizi sapratām, ka galvenais ir 

uzsākt, citai citu iedrošināt, dalī
ties ar idejām, un tad noteikti var 
paveikt to, kas likās teju neiespē
jami. Mēs domājam, ka arī tajos 
senajos laikos, kad šāda veida 
krekli tika šūti, lai valkātu ikdie
nā, cita citai mācīja un ierādīja, 
kā šāds darbiņš paveicams. 

Projekta dalībnieces ir ļoti 
gandarītas par projekta ideju, tā 
īstenošanas gaitu, par redzama
jiem, sasniegtajiem rezultātiem, 
un katra ir pārliecināta, ka ar šo 
projektu ir uzsākts savs ceļš pie 
pilni nokomplektēta tautastērpa. 
Lai mums izdodas īstenot daudz 
gaišu domu un piepildīt sapņus 
jaunajā 2017. gadā! 

Anda Višķere,
dienas centra „Ulbroka” 

vadītāja 

Čaklie Upesleju rūķi Projekts „Katram savu 
tautastērpu arī Stopiņos!”

Dienas centrā „Līči” decembris bija piparkūku smaržas piesāti
nāts. Gatavojoties Ziemassvētkiem, dienas centrā norisinājās 
dažādas radošas darbošanās, kuru laikā tika veidoti Ziemas
svētku rotājumi, ceptas un dekorētas piparkūkas, rotāta eglīte, 
rakstīti Ziemassvētku apsveikumi.

Apsveicam

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.

Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

2016. gada decembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

reģistrētas deviņas laulības.
Apsveicam jaunās ģimenes!

Lai, par spīti gadiem, iztaisnojas pleci,
Cīruļi un strazdi tevi meklēt nāk.
Dzīves kalnā nevaram kļūt veci,

Vienmēr pavasara dziesma jāatsāk.
S. Kaldupe 

Sveicam jubilārus:
Aleksandru Rutkovski, Irisu Vareiko, Anitu Karlsoni, 

Jekaterinu Salmiņu, Irēnu Silviju Stumbeni, Viesturu Teteri, 
Nikolaju Zavjalovu, Māru Zebaueri, Jadvigu Ceriņu, 

Lūciju Galilejevu, Valiju Gulbi, Jevgeņiju Stefanoviču, 
Broņislavu Mileiko, Viktoru Losānu un Matildi Ceru. 

Vēlam jums veselību, sirds siltumu un 
daudzus skaistus gadus!

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība – abas ļauj tam atraisīties, plaukt. 
Tēvs, māte – otra saule. 

Lai tā ilgi nenoriet 
Un, lai mīlestības radīts, bērniņš gaismas ceļu iet. 

2016. gada decembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti deviņi jaundzimušie – 

pieci zēni un desmit meitenes.

Sveicam mazos novadniekus – Vasilisu, Paulu, Lukrēciju 
Annu, Rūtu, Viktoriju, Martu, Emīliju, Matveju, Annu, 

Leonu, Miru, Mārtiņu, Madaru, Aneti un Erhardu!
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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.

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.

Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Izsakām līdzjūtību Kārļa Tipuka ģimenei,
no viņa uz mūžu atvadoties.

SIA „Ulbroka” kolektīvs

Mūžībā aizvadīti

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,

kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, Tālivaldi Meijeru, 
Vari Ilmāru Gailīti, Aleksandru Fedotovu, 

Jāni Krumholcu un Regīnu Bukinu 
mūžībā aizvadot.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
11. janvārī svinēsim Starptautis
ko paldies dienu.
Šajā dienā aicināsim atcerēties 
savus mīļos un tuvos un no visas 
sirds pateikt viņiem paldies par 
visu, ko mēs uzskatām paši par 
sevi saprotamu, bet kas mums ik
dienā dod spēku būt tādiem, kādi 
mēs esam. Starptautiskā paldies 
diena ir, lai atgādinātu, cik svarīgi 
ir izrādīt pateicību ik dienu. Ma
zais vārdiņš „paldies” spēj sasildīt 
un iepriecināt. Izgatavosim eņ
ģelīšus, kurus dāvināsim saviem 
tuvākajiem cilvēkiem.
7. janvārī plkst. 14.00 gleznoša
na ar plēvīškrāsām, logu dekorē
šana.
14. janvārī plkst. 14.00 maisiņu 
šūšana no lina auduma un nofor
mēšana ar latvju rakstu zīmēm. 
Materiālus nodrošina dienas 
centrs.
21. janvārī plkst. 14.00 deku
pāžas nodarbība. Materiālus un 
traukus nodrošina dienas centrs.
28. janvārī plkst. 14.00 nodarbī
ba bērniem – gredzentiņu gata
vošana.
25. janvārī plkst. 15.00 dekoratī
vo ziedu veidošana no sizāļa.
Otrdienās no plkst. 18.00 līdz 
20.00 pirkstiņgrāmatu gatavo
šana saviem bērniem, jaunās 
māmiņas lūdzam pieteikties ie
priekš. Ar vienu no paraugiem 
varat iepazīties interneta viet
nē https://www.youtube.com/
watch?v=IV9TYl7wdiA. Mate
riāli jāpērk pašam dalībniekam, 
šujmašīnas, diegus un adatas 
nodrošina dienas centrs. Projekta 
„Proti un dari” jauniešiem mate
riāli nodrošināti.
Pieaugušajiem un jauniešiem 
lakatu aušana uz rāmja, vienam 

2017. gada 20. janvārī plkst. 18.00 Ulbrokā, 
piemiņas vietā „Barikāde”, 1991. GADA 
BARIKĀŽU NOTIKUMIEM VELTĪTS ATCERES 
PASĀKUMS. Mūs sildīs ugunskurs, karsta tēja un 
kopīgas tajā laikā piedzīvotas un šodien atmiņā 
atsauktas izjūtas! 
Plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā 
dokumentālā filma par zemessargiem 
„Pulveri meklējot”. Filmas varoņi: Ziedonis 
Ločmelis un Artis Ozols. Režisors: Reinis Ūbelis. 
producents: Atis klimovičs. Galvenais operators: 
Raitis Valainis. Montāžas režisors: Reinis Ūbelis. 
Mūzikas autore: Zane Veremeja. Pirms filmas –  
tikšanās ar galvenajiem varoņiem. ieeja uz 
filmu – bez maksas! 
Uz Barikāžu piemiņas pasākumu kursēs 
autobuss: plkst.17.10 Cekule; plkst. 17.20 Līči; 
plkst. 17.30 Upeslejas; plkst. 17.40 Saurieši; 
Ulbroka, Barikāžu akmens. pēc atceres pasākuma 

un pēc filmas – autobuss mājupceļam!
28. janvārī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā 
senioru deju kolektīvu sadancis „Par prieku sev, 
par prieku tev”. piedalās SDk „ULeNBROkS” un 
draugi. ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēka organizē izrādes „Džeina 
Eira” kolektīvu apmeklējumu Valmieras teātrī 
14. janvārī plkst. 13.00. Izrādes režisors Reinis 
Suhanovs, galvenajās lomās – Inga Apine 
(Džeina Eira) un Ivo Martinsons (misters 
Ročesters). 

Bibliotekārā stunda „Grāmatu darbi un 
nedarbi”.  Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem 
audzēkņiem no grupām „Bitītes”, „Gliemezīši”, 

„Taurenīši”.  iepazīšanās ar bibliotēkas darbu 
un saruna par grāmatu darbiem un nedarbiem. 
tiekamies 23., 26., 30.  janvārī plkst. 9.20 
Ulbrokas bibliotēkā.
Literāri tematiska izstāde Ulbrokas 
bibliotēkā „Mums apliecināt esamību savu 
un pašiem tiltu mest pār laika gravu”, veltīta 
Vitauta Ļūdēna 80. gadu jubilejai (1937–2010).

Literatūras izstādes Sauriešu bibliotēkā –
„...arī pelēkajam ir bezgala daudz nianšu” /
Guntis Berelis/
Latviešu prozaiķei Andrai Neiburgai – 60.
tematiskā izstāde: „Sauriešu bibliotēka laika 
ritumā”.

Līdzjūtība

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
11. janvārī plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas mā
jas spēle basketbolā BK Stopiņi-Optiline.lv.
14. janvārī plkst. 14.00 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā sie
vietēm Stopiņi NHKLSPA.
15. janvārī plkst. 14.00 Latvijas florbola čempionāta mājas spēles flor
bolā Ulbroka/Triobet-Valmiera.
21. janvārī plkst. 11.00 Stopiņu novada čempionāts galda tenisā
21. janvārī plkst. 14.00 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā sie
vietēm Stopiņi NHK-SK Latgols.
29. janvārī plkst. 19.00 Latvijas florbola čempionāta mājas spēles flor
bolā Ulbroka/Triobet-SK Pārgauja.

Sporta pasākumi decembrī                                          

lakatam līdzi jāņem 350–400 m 
dzijas. Projekta „Proti un dari” 
jauniešiem materiāli nodrošināti.
Aicinām arī uz tapošanas nodar
bībām, līdzi jāņem sava dzija.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
7. janvārī no plkst. 16.00 dam
bretes turnīrs.
14. janvārī „Māmiņas virtuves 
noslēpumi”, gatavosim salātus.
21. janvārī novusa turnīrs.
25. janvārī plkst. 18.00 „Brīnu
mu lauks” – attīstoša spēle.  
Katru pirmdienu, trešdienu un 
piektdienu sporta kluba „Īkstītes” 
nodarbības.
Visu mēnesi galda spēles, nūjo
šana.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
7. janvārī plkst. 13.00 ieskats 
Upesleju dienas centra pulciņu 
paveiktajos darbos. Klausīsimies 
jaunas dziesmas un priecāsimies 
par dejām. Gaidīsim dalībniekus 
nākamajam darba cēlienam.
12. janvārī plkst. 16.00 tikšanās 
ar Sarmu Žarčinsku. Sarunas 
tēma – „Vērtīgākie ārstniecības 
augi”. Būs iespēja ar tiem tuvāk 
iepazīties un uzzināt to pielieto
jumu.

18. janvārī plkst. 16.00 pārrunu 
cikls interesentiem „Veselība pašu 
rokās” – vada Māra Ķimeniece.
20. janvārī plkst. 16.00 saruna ar 
bērniem un jauniešiem par bari
kāžu laiku Latvijā.
27. janvārī plkst. 18.00 tikšanās 
ar Agru Lipsbergu. Gaidīsim in
teresentus neklātienes ceļojumā 
„Neparastā Indija”.
Sestdienās plkst. 11.00 radošā 
darbnīca bērniem.
Pulciņu un ikdienas nodarbību 
plāns: http://stopini.lv/lv/kultu-
ra/dienas-centri/dienas-centrs-
upeslejas/pulcini.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
14. janvārī plkst. 15.00 ziepju 
gatavošanas darbnīca.
21. janvārī plkst. 17.00 „Gard
ēžu klubiņa” tikšanās. Tēma „Ve
selīgi ēdieni ziemā”.
28. janvārī plkst. 15.00 galda 
tenisa spēles un novusa turnīrs. 
Pieteikšanās līdz 26.01.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.
Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
nūjošanas nodarbības. Sākums 
un iesildīšanās pie dienas centra.

Pasākumi janvārī

KULTŪRAS PASĀKUMI JANVĀRĪ


