
gatavojoties Stopiņu novada 
125. gadu jubilejai. Toreiz bija uz-
sākta Stopiņu novada jostas au-
šana, un, iedvesmojoties no tās, 
mākslinieks, Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogs, Rolands 
Vēgners svētku logo iekļāva jostas 
fragmentu – mūsu novadam rak-
sturīgo ģeogrā� sko kontūru – bru-
ņurupuci.

Izstrādājot 130 gadu svētku 
logo, turpinājām labo sadarbību 
ar mākslinieku Rolandu Vēgne-
ru. Šoreiz mākslinieks iedziļinā-
jās nākamajā gadā plānotajās no-
risēs un svētku gada pasākumu 
caurvijošo stīgu saskatīja topo-
šajā Stopiņu novada tautas tērpā. 
Iedvesmojoties no tautas tērpam 
izvēlētajām krāsām, kuru izvēlē, 
piedaloties aptaujā, savu sirdi ie-
likuši daudzi novada iedzīvotāji, 
ir tapis „Stopiņu novadam 130” 
svētku logo.

Kr āsu ceļos satiekas mūsu novada 

deviņi ciemi, mūsu novada dabas ba-
gātības – meži, pļavas, upes un ezers – 
un mūsu iedzīvotāju enerģija un dzī-
vesprieks. „Stopiņu novadam 130” 
svēku logo simbolizē mūsu novada 
dinamisko attīstību un izaugsmi.

Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas
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2017. gads Stopiņu novadā aiz-
ritēs 130.  gadskārtas svētku 
zīmē.

Skaisti svētki izdodas tad, ja tiem 
laikus sāk gatavoties. Mēs to da-
rām. 2016. gada sākumā uzrunā-
jām iedzīvotājus piedalīties Sto-
piņu novada tautas tērpa krāsu 
gammas izvēlē, lai varētu uzsākt 
tautas tērpa gatavošanu. Visa gada 
garumā strādājam pie svētku pro-
grammas un svētku gada logo.

Svētku logo izstrādes tradīciju 
aizsākām pirms sešiem gadiem, 

Izstrādāts „Stopiņu novadam 130” svētku logo

Paldies mūsu iedzīvotājiem par 
aktīvo līdzdarbību! Paldies māk-
sliniekam Rolandam Vēgneram 
par „Stopiņu novadam 130” logo 
māksliniecisko izstrādi!

Stopiņu novada dome

20. janvārī Ulbrokā tika ie-
degts Barikāžu ugunskurs. 
Piemiņas vietā „Barikāde”, 
kur 1991. gada janvārī atra-
dās galvenais aizsardzības 
postenis Ulbrokas apkārtnē, 
pulcējās Stopiņu novada ie-
dzīvotāji, pašvaldības vadītāji 
un deputāti, Zemessardzes 
19. nodrošinājuma bataljona 
Veterānu apvienība, Zemes-
sardzes 19. nodrošinājuma 
bataljons, 1991. gada barikā-
žu dalībnieki.  Daudzi novada 
iedzīvotāji bija atnākuši ar ģi-
meni, bērniem, kas  nepārstā-
ja jautāt, kāpēc šovakar deg 
ugunskurs.

Atbilde izskanēja pasākuma 
dalībnieku uzrunās un atmiņu 
stāstos. Zemessardzes 19. nodro-
šinājuma bataljona Veterānu ap-
vienības vadītājs Uldis Rumba at-
gādināja: „Toreiz liela nozīme bija 
katram postenim, katram uguns-
kuram, un tāpēc nevajag novērtēt 
par zemu Ulbrokas barikādes.”

Barikāžu ugunskura liesmu 
gaismā 10 jaunie Zemessardzes 
19. nodrošinājuma bataljona ka-
reivji nodeva svinīgo zvērestu un 
kļuva par pilntiesīgiem Zemes-
sardzes dalībniekiem. 

Atceres pasākuma otrā daļa 
noritēja Ulbrokas kultūras namā, 
kur tika demonstrēta Ata Kli-
moviča veidotā dokumentālā 
� lma „Pulveri meklējot”. Filma 
stāsta par diviem mūsu novada 
iedzīvotājiem – zemessargiem 
Arti Ozolu un Ziedoni Ločmeli. 

Pirms � lmas bija iespēja tikties 
ar � lmas veidotājiem un galve-
najiem varoņiem, kuri atklāja, 
ka sākotnējā � lmas iecere bijusi 

pavisam cita, bet, kā jau tas no-
tiek, liktenīgu tikšanos rezultātā 
daudzi plāni mainās. Filmu būs 
iespēja noskatīties arī novada 

dienas centros, sekojiet informā-
cijai.

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/1991-gada-barikazu-pie-
minas-pasakumi-ulbroka-357. 

Izstrādāts „Stopiņu novadam 130” svētku logo
Arti Ozolu un Ziedoni Ločmeli. ka sākotnējā � lmas iecere bijusi iespēja noskatīties arī novada sabiedrisko attiecību speciāliste minas-pasakumi-ulbroka-357.

Barikāžu ugunskurs
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Šoreiz uz dejas prieku mēģinā-
jām palūkoties ar ikdienas dzīvē 
brīžiem tik kaitinošās reklāmas 
palīdzību. Mūsu deju kolektīvs 
prezentēja improvizētu „zināt-
nisku pētījumu” par dejotāju va-
rēšanas un iedvesmas avotiem 
prieka gūšanā gan mēģinājumos, 
gan koncertos. Novērtējot sev ap-
kārt esošās un labi zināmas lietas, 
radās secinājums – seniori, bal-
stoties uz gadiem krāto dzīves 
pieredzi, nav kļuvuši par reklāmas 
upuriem, bet spējuši no bagātīgā 

piedāvājumu klāsta izvēlēties tieši 
tos produktus, kas veicina un no-
drošina situāciju un apstākļus, kad 
nav jādomā ne par ko citu, kā tikai 
par dejošanu. Horeogrā� skās ainas 
mijās ar teatralizētām reklāmas 
etīdēm. 

Mums bija prieks dalīties ar to, 
kas mums pieder – ar dejas prie-
ku –, bet skatītāju atsaucība un 
aplausi bija jaukākais vērtējums 
mūsu veikumam.

Vera Zvēra, 
SDK „Ulenbroks” dejotāju vārdā

Senioru sadancis 
„Par prieku tev, 
par prieku sev…”

Sens teiciens vēsta, ka gads ir 
balts no abiem galiem un pa 
vidu zaļš. Un tieši šajā gada vi-
ducī tiek darināti dažādi rok-
darbi, lai sniegputeņu laikā 
mirdzošajā baltumā ienestu 
krāsainību.

2016. gada nogale un 2017. gada 
sākums ir bijuši ļoti piesātināti ar 
iespējām piedalīties daudzās un 
dažādās izstādēs.

Tautas lietišķās mākslas stu-
dijas „Ulbroka” pieredzējušās 
dalībnieces vienmēr labprāt pie-
dalās ne tikai Latvijas Nacionālā 
kultūras centra rīkotajās izstādēs, 
bet atsaucīgi atbalsta Līgatnes un 
citu kultūras centru projektus un 
ikgadējās izstādes. Tā ir iespēja 
dalīties pieredzē un gūt jaunus 
iespaidus.

Pagājušajā gadā studijas dalīb-
nieces Baiba Kurzemniece ar saim-
nieces tērpu, Līga Kurzemniece ar 
adīto apmetni, Inita Budencova ar 
no pašaustā auduma šūto mēteli un 
vesti, Baiba Ūķeniece ar adīto jaku 
piedalījās tērpu skatē „Radošais ne-
miers”, kura norisinājās Rīgas Cen-
trālajā bibliotēkā. Tas bija jauns izai-
cinājums un iespēja parādīt pavi-
sam citu rokdarbu prasmes – šujot, 
adot un tamborējot. Mūsu audējas 
ir ļoti daudzpusīgas un pārzina ļoti 
dažādus rokdarbu veidus.

Līgas Kurzemnieces smalki tam-
borētie gaisīgie ziedainie lakati, Bai-
bas Ūķenieces gra� skie balto diegu 
tamborējumi, lielā ziedu sega un Bai-
bas Kurzemnieces tehniski sarežģītās 
lielās šalles ar Lielvārdes jostu raks-
tiem tika demonstrētas rokdarbu 

izstādēs „Adījumi un tamborējumi” 
kultūras centrā „Ritums” un Rīgas 
Centrālajā bibliotēkā.

Arī pašas jaunākās studijas dalīb-
nieces, kuras aušanu apgūst vienlai-
kus ar māmiņām un vecmāmiņām, 
ar ļoti labiem rezultātiem sevi pierā-
da izstādēs/konkursos ārpus Latvi-
jas robežām. Mona Vītoliņa 2016. 
gada Čehijas vēstniecības rīkotajā 
44. ikgadējā izstādē/konkursā „Li-
dice 2016”, kura tēma bija „Skola”, 
ar savu austo skolas somu izcīnīja 
augstāko apbalvojumu – medaļu 
„Zelta roze”.

Laikā, kad visā Latvijā puteņoja 
un priecēja ziemas baltums, Kul-
dīgas Kultūras centrs sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru aicināja sasildīt sirsniņu 
un priecēt dvēseli „Latvijas nova-
du segu” izstādē. Blakus tradicio-
nālajā stilā austajām novadu se-
gām varēja baudīt jaunrades segu 
silto un reibinošo krāsainību. 48 
Latvijas lietišķās mākslas studijas 
atsaucās uz aicinājumu izrādīt 
savu segu krāšņumu Kuldīgā. Lai 
rādītu savu aušanas amata māku, 
krāsu un tehiku daudzveidību un 

to pielietojuma iespējas, 214 au-
tori bija iesnieguši izstādei 295 
segas. Pēc ilgas un stingras ie-
sniegto darbu izvērtēšanas izstā-
dē tika izkārtota 181 sega.

TLMS „Ulbroka” varēja lepo-
ties ar Zentas Bergas un Aldonijas 
Auziņas izsmalcinātās krāsu gam-
mās un tehniski smalki noaustām 
segām. Sešas piedāvātās segas tika 
izstādītas un atzītas par atbilstošām 
izstādes mākslinieciskajām un teh-
niskajām prasībām.  9 segas no 181 
segas kopējā klāsta tika atzītas par 
īpaši izcilām, jo tās atšķīrās ar savu 
kompozīciju, krāsu gammu, teh-
nisko izpildījumu. Viena no tām ir 
TLMS „Ulbroka” Tautas daiļamata 
meistares Zentas Bergas smalki 
rakstainā gra� skā sega. Priecāja-
mies par Zentas Bergas veikumu 
un augsto darba novērtējumu. 

Starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu, lai mazajiem un lielajiem 
studijas dalībniekiem dāvātu segu 
izstādes krāsu prieku, Stopiņu no-
vada busiņš mēroja ceļu no Ulbro-
kas uz Kuldīgu. Bija jauka kopā bū-
šana, pasakains piedzīvojums un 
gandarījums par padarīto. Prieks 
par pieredzes bagātajām audējām 
un mazajiem audējiem, kuri ar aiz-
rautību aplūkoja visu, kas bija pie-
dāvāts apskatei.

Rīgā, Pēterbaznīcā, 24. janvā-
rī atklāja Latviešu lietišķās māk-
slas biedrības organizēto izstādi 
„Melnbaltā dominante”. Pēc pir-
mās atlases kārtas tiesības tālāk 
startēt ieguvuši divi TLMS „Ul-
broka” dalībnieču darbi – Zen-
tas Bergas gra� ski izsmalcinātais 
melnbaltais lakats un Baibas Kur-

zemnieces pērlīšu tehnikā perfekti 
noaustais spilvens.

Starptautiskās izstādes otrajai 
kārtai „Lidice 2017”, kuras tēma ir 
ceļojumi, tika nogādāti mazo audē-
ju Monas Vītoliņas adītais ceļojumu 
tērpu ansamblis un Ralfa Vītoliņa 
mazā austā ceļojumu somiņa.

Arī Gaismas internātpamatsko-
las čaklie rokdarbnieki un audēji 
ir pierādījuši savu varēšanu dau-
dzās izstādēs skolā, Latvijā un ār-
pus tās robežām. Šogad uz „Lidice 
2017” otro kārtu aizceļos Katrīnas 
Rutko, Aijas Pakalnietes un Sanijas 
Vorslavas kopdarbs „Atmiņas par 
ceļojumu pie Vecpiebalgas ūdens-
rozēm” un Juliāna Istomina austās 
„Ceļojumu somas”. Gatavojamies 
izstādēm „Toņi un pustoņi”, „Lietu 
otrā dzīve”.

Lielu pateicību izsakām Sto-
piņu novada domei, jo tā vien-
mēr ir atbalstījusi studiju, dodot 
iespēju darboties, izstādīt savus 
darinājumus kultūras namā un 
nogādāt tos uz lielajām Latvijas 
izstādēm. Un kas gan būtu dalī-
ba izstādēs bez iespējas doties uz 
izstādēm un apskatīt tās klātienē! 
Paldies par iespēju doties apskatīt 
visu, kas dod iedvesmu jauniem, 
ra došiem darbiem!

Mūsu Stopiņu novadā dzīvo 
čakli, radoši un darboties gribo-
ši ļaudis! Lai mums arī turpmāk 
viss izdodas!

Ārija Vītoliņa, 
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja 

• Pilno raksta versiju lasiet pašvaldī-
bas mājas lapā www.stopini.lv.

Gaismas internātpamatsko-
las skolotājas Ārijas Vītoliņas 
aušanas un rokdarbu pulciņa 
audzēknis Juliāns Istomins 
ar darbu „Ceļojumu somas” 
kļuvis par vienu no Latvijas 
kārtas laureātiem. Juliāna 
sasniegums ir likumsakarīgs, 
jo viņš ir viens no uzcītīgā-
kajiem pulciņa dalībniekiem, 
zinātkārs, pacietīgs, mērķ-
tiecīgs. Katrā nodarbībā ļoti 
kārtīgi izpildīta savu darba 
uzdevumu .

Ārija Vītoliņa, 
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja un Gaismas in-
ternātpamatskolas mājturības un 

tehnoloģiju skolotāja

Stopiņu novada audēju un rokdarbnieku radošais 
nemiers baltajā sniegputeņu laikā

45. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2017” 
laureāts – Gaismas internātpamatskolas audzēknis

Turpinot iedibināto tradīciju, senioru deju kolektīvs „Ulen-
broks” janvāra pēdējās nedēļas nogalē aicināja savus draugus 
uz kopīgu sadanci. Izbaudījām kopīgas dejošanas saviļņojošās 
emocijas ar vairāk nekā 100 deju draugiem no četriem deju 
kolektīviem. Esot kopā koncertos, mums patīk radīt prieku pa-
šiem sev un skatītājiem.
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Bibliotēkās

Mazi un nemaz tik mazi no-
vada pirmsskolas izglītības 
„Pienenīte” vecāko grupu au-
dzēkņi jauna gada sākumā 
tradicionāli viesojas Ulbrokas 
bibliotēkā, lai uzzinātu par 
bibliotēkas pakalpojumiem 
un iepazītos ar bibliotēkas 
darbu. 

Saruna visā nopietnībā par un 
ap grāmatām – senākajām, vai-
rāk lasītākajām, biezākajām un 
dīvainākajām. Vai vislielākā un 
visbiezākā ir arī visgudrākā grā-
mata? Un nez kāpēc ir priecīgas 
un bēdīgas grāmatas? Ja viena no 
vispriecīgākajām ir kāda vissenā-
kā Ulbrokas bibliotēkai piederoša 
grāmata, tad kāpēc arī visbēdī-
gākā?  Un kā to var zināt? Un kā 
bibliotekārs pārzina katras grā-
matas novietojumu plauktā, un 
kā izskatās paša zīmēta grāmata? 

Sarunas laikā turpat līdzās 
burtu meitene un aktīvi kaut ko 
zīmē, zīmē un zīmē… 

„Bitītes” bērni ir atsaucīgi, 
čakli, zinātkāri, zinoši un iein-
teresēti notiekošajā. Daudz pār-
runājuši un saprot – lai lasītu, ir 
jāzina alfabēts, arī citu valstu.

„Gliemezīši” savā prātīgumā ne-
maz nav tik lēni un nemanāmi, zi-
nātkāre rada prieku un draudzīgu 
noskaņojumu. Uzzīmētās grāma-
tiņas iegūst tematisku atainojumu, 
un kautrīga uzdrīkstēšanās raisa 
sarunas par nopietnām lietām.

Grupas „Taurenīši” daudz-

skaitlīgais audzēkņu pulciņš ir ne 
tikai trīs grāmatu sarunas vērts, 
bet gan pieradināti kolektīvai 
grāmatu lasīšanai, tie ātri atrod 
sev interesējošus grāmatu nosau-
kumus. Svarīgi, lai „nekas nejauc 
grāmatas burtiņus”! Ar apsolīju-
mu iepriecināt bibliotēkas grāma-

tas ar savu lasītprasmi un ilustrēt 
kādu īpašu grāmatu bibliotēkas 
dzimšanas dienā – atvadāmies.

Zinības par to, kas jāievēro, lai 
kļūtu par bibliotēkas lasītāju, ir 
vērā ņemama lieta. Gandrīz kā 
veikalā, bet tomēr savādāk grā-
mata nonāk pie lasītāja. Reizēm 

kautrīgi un klusi, lēni un pacietīgi, 
citkārt zināmi un aktīvi grāmati-
ņai rodas lasītājs. Sadzīvo viss, kas 
vēlas draudzēties un būt draugos, 
tāpēc jo priecīgāk, ka dienas va-
karpusē bibliotekārs pieraksta jau-
nos lasītājus un arī vecāki uzzina 
par bērna dienas gaitām. 

Nu jau mājas kārtībā, bet to-
mēr kopīgi saviem bērniem esam 
radījuši piemērotu lasāmvidi. 
Jauna apņemšanās jaunajā gadā 
visiem, kam patīk literatūra un 
lasīšanas nodarbe. Uz tikšanos, 
lai vērtu lappusi pēc lappuses sev 
interesējošā grāmatā. 

Paldies pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” metodiskajam 
un pedagoģiskajam kolektīvam par 
sadarbību piedāvātajās zinībās. 

Daiga Brigmane, Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

• Zinību stundas vizuālais materiāls 
vērojams pievienotajā tīmekļa viet-
nē http://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Jauniegūtās zināšanas un bibliotēkas zinību stunda

2016. gada nogalē, plānojot 
nākamā gada informācijas re-
sursu piedāvājumu, kā arī ie-
klausoties lasītāju vēlmēs un 
ņemot vērā, ka ir pārtraukta 
atsevišķu žurnālu izdošana, 
Sauriešu bibliotēkā tika pār-
skatīts abonēto preses izde-
vumu klāsts. 

Ar Sauriešu bibliotēkas 2017. gadam 
abonēto preses izdevumu sarakstu 
var iepazīties klātienē bibliotēkā vai 
Stopiņu novada mājas lapā: http://
stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblio-
teka/informacijas-resursi/laikraksti-
un-zurnali. Bibliotēkā informācijas 
resursi un pakalpojumi pieejami ik-
vienam novada iedzīvotājam. Daudz 

interesanta un noderīga bibliotēkā 
var atrast arī skolēni, un laikā, kad 
Stopiņu pamatskolas sestās klases 
audzēkņi gatavojas eksāmeniem 
jeb valsts pārbaudes darbiem, t.sk. 
latviešu valodā, 26. janvārī, sniega 
pārslu virpuļa ieskauti, skolēni kopā 
ar skolotāju Valentīnu Greiškāni de-
vās apmeklēt Sauriešu bibliotēku, jo 

viena no tēmām, par kuru viņiem 
jāzina, ir bibliotēka.

Pārrunājām ar jauniešiem, kāds ir 
viņu priekšstats par bibliotēku. Ska-
toties izstādi „Sauriešu bibliotēka 
laika ritumā”, skolēni uzzināja gan 
par to, ka bibliotēkas un lasītavas 
Stopiņu novadā pie dažādām bied-
rībām darbojušās jau vairāk nekā 

pirms simts gadiem, gan par to, kā 
bibliotēkas tradicionālie pakalpo-
jumi attīstījušies līdz ar tehnoloģiju 
attīstību un ienākšanu visu ikdienas 
dzīvē, kādas bija informācijas mek-
lēšanas iespējas agrāk, kādas tagad – 
digitalizācijas laikmetā.

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Sauriešu bibliotēkas aktualitātes janvārī

 Jaunais gads ar gaiļa dziesmu 
rīta agrumā mūs pamodinā-
jis, lai vēstītu par labiem dar-
biem, par jauniem sapņiem 
un sirsnīgu dzīvošanu! 

Dzīvesprieks un veselīga ikdiena 
ir pamatā tam, lai mēs būtu stip-
ri, veseli, gudri un izturīgi, pat 
tad, kad ārā te vienu dienu ir liels 
sals, bet otrā dienā jau atkusnis 
un pavasarīgs lietutiņš! Lai stip-
rinātu imūnsistēmu, lai iemācī-
tu par savu veselību un � zisko 
ķermeni rūpēties no sirds katru 
dienu, katru stundu, mēs Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas iestādē 
vienmēr gada sākumā rīkojam 
Veselības nedēļu. 

Šajā nedēļā ik dienu sākām 
ar rīta vingrošanu visiem, kuri 
bija bērnudārzā. Mūzikas skolo-
tāja spēlēja jautru pavadījumu, 
un sporta skolotāja vadīja katru 
reizi pārdomātu un lieliem un 
maziem piemērotu vingrošanas 
kompleksu. Šī tradīcija – sākt rītu 
ar muzikālu kustēšanos – ir sen 

aizmirsta, taču vismaz reizi gadā 
ļoti jauka un lietderīga nodarbe, 
jo garastāvoklis ir uzlabojies jau 
no paša rīta un ķermenis ir iekus-
tējies un gatavs pilnvērtīgi doties 
pretim jaunai dienai!

Pēc rītarosmēm katru dienu 
bija kāds uzvedums, mult� lma 
vai aktivitātes, kurās bērni uz-

zināja par mikrobiem, par zobu 
tīrīšanu un roku mazgāšanu. Par 
to, cik ātri izplatās slimības un cik 
svarīgi ir sekot savai higiēnai un 
pašsajūtai. Visi bērni ar interesi 
klausījās viņiem stāstīto infor-
māciju. Rīkojot veselības veici-
nāšanas pasākumus, cenšamies 
aktivizēt bērnos un viņu ģimenēs 

lielāku vēlmi sekot līdzi savam 
dzīvesveidam un veselībai, jo tā 
taču mums ir visdārgākā. Ja labi 
jūtamies, mums viss izdodas un 
rodas jauni sapņi un mērķi.

Veselības uzlabošanas aktivitā-
tes iestādē bija ļoti cieši saistītas 
ar � ziskajām aktivitātēm un lai-
ka pavadīšanu svaigā gaisā. Pie 

mūsu bērnudārza ir liels priežu 
mežs, un tā ir vērtība, kas ir jā-
novērtē. Tāpēc ķērām ziemu un 
sniegu, un mums tiešām pavei-
cās, jo tā bija kolosāla balta un 
pietiekami silta nedēļa, lai rosītos 
laukā ar ragaviņām, lai skrietu pa 
sniega kupenām, lai sajustu prie-
ka pilnos un sārtos vaigus, ienā-
kot iekšā pēc aktivitātēm svaigā 
gaisā. Pēc katrām aktivitātēm 
bērni un arī pedagogi saņēma vi-
tamīnu devas – burkānus, dzēr-
venes, rozīnes un augļus! Paldies 
sporta un mūzikas pedagogiem, 
medicīnas personālam un visam 
kolektīvam par aktīvo atbalstu un 
radošajām idejām, lai kopā vei-
dotu labāku izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu! Jācer, ka arī ģimenēs 
kopā tiek runāts par veselību un 
tās nozīmi katra cilvēka dzīvē. Ir 
jāvingro, jāsporto un jāseko savai 
higiēnai regulāri. Jo mums taču 
jāaug stipriem un veseliem.

Kristīne Stulberga, 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolu 

grupu metodiķe

Audz vesels un stiprs!
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Iepirkuma procedūra „Fiziskās apsardzes pakalpojumi 
Ulbrokas vidusskolā”, identi� kācijas Nr. SND 2016/37 
(AK).

[1] Iepirkumā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:
Nr. p.k. Juridiskās pers. 

nosaukums
Piedāvātā vienas 

stundas likme EUR bez PVN  
SIA Apsardzes � rma 

„Apvienība Apsardze”
3,33

SIA „City security service” 3,00
SIA „M&V Drošība” 4,50

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 
14. decembrī nolēma:

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Fizis-
kās apsardzes pakalpojumi Ulbrokas vidusskolā”, identi-
� kācijas Nr. SND 2016/42 (8.2), piešķirt un par uzvarētāju 
atzīt SIA „City security service”, reģ. Nr. 40003935587, ar 
piedāvāto vienas stundas cenu EUR 3,00 bez PVN. 

Pamatojums: SIA „City security service”, reģ. Nr. 
40003935587, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam 
ir viszemākā cena. Pretendentam SIA „City security service”, 
reģ. Nr. 40003935587, nav konstatēti Publisko iepirkumu li-
kuma 8.2 panta izslēgšanas nosacījumi.

Ņemot vērā to, ka Stopiņu novada domes Iepirkumu ko-
misijai nav iespējams noteikt precīzu līgumcenu divu gadu 
periodam, tika noteikts, ka publiska pakalpojuma līguma 
kopējā atlīdzība 2 (divu) gadu periodā nedrīkst pārsniegt 
Publisko iepirkumu likumā noteikto „mazā iepirkuma” 
slieksni. Tiklīdz līguma kopējā atlīdzība pārsniedz Publis-
ko iepirkumu likumā noteikto „mazā iepirkuma” slieksni, 
Pasūtītājs, izmantojot savas tiesības, līgumu var pārtraukt 
vienpusēji pirms līgumā noteiktā darbības termiņa beigām. 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā esošajā veidlapā 
nav atsevišķas ailes, kas paredzēta pretendenta piedāvātās 
vienas stundas izmaksu norādīšanai, tādējādi tika aizpildīta 
aile līguma summa un kā līguma kopējā summa tika no-
rādīta summa, kas nepārsniedz Publiskā iepirkuma likumā 
noteikto slieksni. 

Iepirkuma procedūra „Transporta pakalpojumi Ul-
brokas sporta kompleksa vajadzībām”, identi� kācijas Nr. 
SND 2016/44 (8.2.)

Iepirkumā tika iesniegti 7 (septiņi) piedāvājumi:
Nr. 
p.k.

Juridiskās pers. 
nosaukums

Piedāvātais viena kilometra 
izcenojums EUR bez PVN  

SIA „AUTOOGA” 0,75
SIA „HANSABUSS LATVIA” 0,87

SIA „SABIEDRISKAIS 
AUTOBUSS”

0,82

SIA „KONTI BUSS” 0,58
SIA „JUVS” 1,10

SIA „MULTILINES” 0,90
SIA „LAUVAS TŪRS 

TRANSPORTS”
0,76

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 
12. janvārī nolēma:

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā 
„Transporta pakalpojumi Ulbrokas sporta kompleksa 
vajadzībām”, identi� kācijas Nr. SND 2016/44 (8.2), pie-
šķirt un par uzvarētāju atzīt SIA „KONTI BUSS”, reģ. Nr. 
40003644407, ar piedāvāto viena kilometra cenu EUR 
0,58 bez PVN.

Pamatojums: SIA „KONTI BUSS”, reģ. Nr. 40003644407, 
piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir visze-
mākā cena. Pretendentam SIA „KONTI BUSS”, reģ. Nr. 
40003644407, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta izslēgšanas nosacījumi.

Pretendents SIA „KONTI BUSS” ir iesniedzis pieprasīto 
informāciju par piedāvājuma cenu. Savā skaidrojumā tas ir 
iekļāvis vidējās cenas veidošanās mehānisma aprēķinu ar 
izcenojumu uz 1 km, papildus ir iesniegta informācija par 
piedāvāto transportlīdzekļu veidiem, kas atbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisijai nav radušās 
šaubas par nepamatoti zemas cenas piedāvājuma esamību.

Iepirkumu komisija ir sazinājusies ar Salaspils Sporta 
skolas, Babītes sporta kompleksa, Lielvārdes kultūras nama 
un Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” pārstāvjiem 
(Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir norādītas iestā-
des, kuras ir noslēgušas iepirkuma līgumu ar SIA „KONTI 
BUSS”), lai noskaidrotu viedokli un saņemtu atsauksmes 
par sadarbību un pakalpojuma saņemšanu no uzņēmuma 
SIA „KONTI BUSS”. Atsauksmēs ir sniegta informācija par 

to, ka nesaskaņu un problēmu par sadarbību nav, transports 
vienmēr ir laikā, šoferi ir saprotoši, gadījumā, ja rodas prob-
lēmas ar transportu, nekavējoties tās novērš.

Iepirkumā netika noteikts transportlīdzekļu izlaiduma 
gads, lai piesaistītu lielāku potenciālo piegādātāju skaitu, 
tāpat sēdes vadītāja norāda, ka gadījumā, ja pakalpojuma 
sniegšanas laikā radīsies problēmas ar saņemtā pakalpoju-
ma kvalitāti, iestādes vadītājam ir tiesības vienpusējā kārtā 
pārtraukt līguma darbības termiņu (visa iepirkuma noliku-
mā norādītā informācija tika saņemta no attiecīgās iestādes 
vadītāja, nolikumā norādītās prasības, tai skaitā tehniskā 
speci� kācija, tika saskaņotas ar iestādes vadītāju).

Atklāts konkurss „Mazlietotu autobusu piegāde Sto-
piņu novada pašvaldības vajadzībām”, identi� kācijas Nr. 
SND 2016/41 (AK)

Iepirkumā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr. p.k.
Juridiskās pers. 
nosaukums

Piedāvātā cena EUR bez PVN  

SIA „M.E.LAT-LUX” 268 000,00
SIA „AVAR AUTO” 269 500,00

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 
20. janvārī nolēma:

Līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā „Mazlie-
totu autobusu piegāde Stopiņu novada pašvaldības vaja-
dzībām”, identi� kācijas Nr. SND 2016/41 (AK), piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt SIA „M.E.LAT-LUX”, reģ. Nr. 
40003081111, par divu mazlietotu autobusu piedāvāto 
cenu EUR 268 000,00 bez PVN.

Pamatojums: SIA „M.E.LAT-LUX”, reģ. Nr. 40003081111, 
piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir visze-
mākā cena. Pretendentam SIA „M.E.LAT-LUX”, reģ. Nr. 
40003081111, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 
39.1 panta izslēgšanas nosacījumi.

Atbilstoši iepirkuma nolikumam Pasūtītājs, ievērojot 
iepirkuma rezultātu, organizēs aizņēmuma piešķiršanu 
līguma izpildei. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, ja līgu-
ma izpildei tiks saņemts pozitīvs atzinums par aizņēmuma 
piešķiršanu pašvaldībai konkrētā līguma izpildē. Ja pozitīvs 
atzinums par aizņēmuma piešķiršanu netiks saņemts, paš-
valdībai būs tiesības atteikties no līguma slēgšanas.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(turpmāk tekstā – nodokļa) li-
kums „Par nekustamo īpašuma 
nodokli” (turpmāk tekstā – li-
kums) ļauj pašvaldībām savā te-
ritorijā noteikt atšķirīgu nodok-
ļa likmi. No 2017. gada 1. janvā-
ra spēkā stājušies 2016. gada 
17. augustā pieņemtie Stopiņu 
novada pašvaldības  saistošie 
noteikumi Nr.10/16 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Stopiņu novadā” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi 
Nr.10/16). 
 
Noteikumu Nr.10/16 3. punktā 
paredzēta samazināta nodokļa lik-
me zemei,  tas ir 1,25%, nodokļa 
maksātājiem – � ziskām personām 
(juridiskām personām), kuru dek-
larētā dzīvesvieta (juridiskā adrese) 
taksācijas gada 1. janvārī ir Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā. 
Samazinātās nodokļa likmes pie-
mērošana ir neatkarīga no nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas nodokļa 
maksātājam. Samazināto nodok-
ļa likmi piemēro visiem nodokļa 
maksātājiem, kas atbilst Noteikumu 
Nr.10/16 prasībām. 

Pašvaldība par nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmēru kārtējam 
taksācijas gadam paziņo nodokļa 

maksātājam līdz tā paša gada 15. 
februārim, nosūtot maksāšanas 
paziņojumu viņam vai viņa piln-
varniekam pēc norādītās adreses. 
Maksāšanas paziņojums ir admi-
nistratīvais akts, kuru, sūtot pa pas-
tu, nav jānoformē kā ierakstītu pas-
ta sūtījumu, un, sagatavojot to elek-
troniski, maksāšanas paziņojums ir 
derīgs bez amatpersonas paraksta. 
Tajā ir informācija par nekustamo 
īpašumu, t.sk. personīgie apliekamo 
objektu kontu numuri, kadastra nu-
murs, nodokļa maksājuma apmērs, 
samaksas termiņi, informācija par 
nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja 
nodokļa maksātājs nav saņēmis 
maksāšanas paziņojumu līdz kār-
tējā gada 15. februārim, viņa pienā-
kums ir mēneša laikā rakstveidā par 
to informēt pašvaldību. Ja nodokļa 
maksātājs nav deklarējis dzīvesvie-
tu likumā noteiktā kārtībā un nav 
paziņojis adresi, kurā viņš ir sasnie-
dzams, kā arī ja nodokļa maksātājs 
nav informējis par maksāšanas 
paziņojuma nesaņemšanu, mak-
sāšanas paziņojumu nenosūta, bet 
nodokļa aprēķins stājas spēkā 22. 
martā atbilstoši likuma 6. pantam.

Informējam, ka atbilstoši likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9. panta punktam un pārejas no-

teikumu 53. punktam nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam – ju-
ridiskajai personai – ir pienākums 
mēneša laikā no nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas pienā-
kuma rašanās brīža turpmākajai 
saziņai ar nodokļu administrāciju 
paziņot pašvaldībai savu elektronis-
kā pasta adresi. 

Stopiņu novada dome atgādina, 
ka nodokļa maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. 
martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. 
novembrī, no nodokļa gada sum-
mas nomaksājot vienu ceturtdaļu, 
vai arī reizi gadā – avansa veidā. 
Nekustamā īpašuma nodokli ne-
nomaksājot noteiktajos termiņos, 
par katru nokavēto dienu tiek ap-
rēķināta nokavējuma nauda 0,05% 
apmērā no nenomaksātās summas 
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 29. panta otro daļu.

Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā  www.latvija.
lv  ir pieejams e-pakalpojums „Ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmak-
sa tiešsaistē”, kas maksātājiem dod 
iespēju iepazīties ar aprēķināto 
nekustamā īpašuma nodokli un, 
izmantojot Latvijas komercbanku 
tiešsaistes pakalpojumus – internet-
bankas, veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksu.

Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi no 
2017. gada 1. janvāra
2016. gada 14. decembrī Stopiņu 
novada dome izdeva saistošos no-
teikumus „Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem Stopiņu novadā” 
Nr. 17/16 (turpmāk tekstā – Notei-
kumi Nr.10/16). Noteikumi nosaka 
kārtību, kādā piemērojami nodokļa 
atvieglojumi atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām.

Tāpat kā līdz šim, atvieglojumus 
varēs pieprasīt: politiski represētās 
personas; daudzbērnu ģimenes; 
Getliņu apkārtnes iedzīvotāji, kuru 
mājsaimniecības ir norādītas 2014. 
gada martā veiktajā pētījumā „Slēg-
tās izgāztuves „Getliņi” radītās vides 
piesārņojuma sociāli ekonomiskās 
kompensācijas sistēmas izstrāde 
Stopiņu novada iedzīvotājiem” un I 
un II kategorijas mājsaimniecībām 
gruntsūdeņu piesārņotās zonās; Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki; jaunizveidotie komersanti; 
personas, kas ir ar 1. un 2. grupas in-
validitāti; personu ar 1. grupas inva-
liditāti pirmās pakāpes radinieki, par 
nekustamo īpašumu, ja tajā ir dekla-
rēta maksātāja dzīvesvieta un ja ne-
kustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā.

Jaunie  saistošie noteikumi  pa-
redz papildus nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus:

- personām, kuru aprūpē ir 
bērns, kas saņem apgādnieka zau-
dējuma pensiju;

- personām par zemes īpašumu, 
kuram noteikts turpmākās plāno-
šanas teritorijas statuss un kura 
izmantošanas uzsākšana saskaņā 
ar sākotnējo lietošanas mērķi ir ap-
robežota;

- vientuļajiem pensionāriem 
(personām, kurām nav laulātā un 
bērnu).

- nodokļu maksātājiem, kuri veic 
saimniecisko darbību izglītības ie-
stāžu telpās.

Jaunie  saistošie noteikumi  pa-
redz arī lielāku nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu daudzbērnu 
ģimenēm, ja ģimenē ir 5 vai vairāk 
bērnu.

Lai saņemtu nodokļa atviegloju-
mu, personai ir jāiesniedz iesnie-
gums par nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu. Lai saņemtu atvie-
glojumu par visu gadu, iesniegums 
jāiesniedz līdz 30. aprīlim.

Ar pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem var iepazīties Stopiņu 
novada domes mājaslapā.

Rolands Linejs, 
NĪN administrators

Domes sēdēs: Iepirkumu komisijas ziņojums

Par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadā
SND 2016/44 (8.2.) SIA „KONTI BUSS”. Atsauksmēs ir sniegta informācija par valdībai būs tiesības atteikties no līguma slēgšanas.

Par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadā
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Iesaistoties asinsdonoru kustībā,  tev ir iespēja palīdzēt 
nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Vie-
na asins deva var izglābt ceļu satiksmes negadījumā 
cietušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slim-
niekam.

Katrs asins un asins komponentu donors: 
• gūst morālu gandarījumu, 
• saņem izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pie-
prasījuma), 
• saņem uzkodu komplektu,
• pēc asins ziedošanas saņem kompensāciju zaudētā 
asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro. Kompensāciju do-
noriem izmaksā bezskaidras naudas pārskaitījuma for-
mā uz donora norādīto kontu,
• saņem izziņu par asins nodošanu, kuru, iesniedzot 
darba devējam, var saņemt apmaksātu brīvdienu,
• gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedojot asinis trīs vai 
vairāk reizes, iegūst Donora privilēģiju karti, kas dod 
iespēju saņemt dažādas atlaides (vairāk informācijas 
atradīsi šeit: https://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-
karte).
Ņem līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai 
ID karti), bankas konta numuru un palīdzi!
Tu vari ziedot asinis, ja:
• Esi 18–65 gadus vecs,

• Sver ne mazāk par 50 kg,
• Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu,
• Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi,
• Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis,
• Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķid-
ruma,
• Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas un 12 mēnešu 
periodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievie-
tēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, turklāt pēc 6. rei-
zes vīriešiem jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).

Asins ziedošanas dienā:
• 3–4 stundas pirms procedūras iesaka vieglu ēdienrei-
zi un papildu šķidruma uzņemšanu (jāizdzer apmēram 
četras glāzes ūdens vai sulas u.c.). Tukšā dūšā asinis zie-
dot nedrīkst!

• Vismaz 2–3 stundas pirms procedūras nedrīkst smē-
ķēt, jo tev būs labāka pašsajūta procedūras laikā un pēc 
tās, kā arī būs kvalitatīvāki asins komponenti. Smēķē-
tājiem skābekļa līmenis asinīs samazinās par 15%. Tas 
atsaucas uz visu organisma vielmaiņu un asins kvalitāti.
24 stundas pirms asins ziedošanas nedrīkst ēst:
• Treknus, asus ēdienus (piemēram, treknu gaļu vai spe-
ķi, žāvētu gaļu vai desas, treknas zivis (lasi, siļķes u.c.), 
treknu sieru, kūkas, čipsus, krējuma saldējumu, ceptas 

sēnes, daudz riekstu, šokolādi,  kakao, majonēzi  u.tml.)  
• Nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus.
Iepriekšējā dienā pirms asins ziedošanas iesaka ēst:
• Saknes, augļus, biezpienu, liesu sieru, biezputras, mai-
zi, liesu gaļu un zivis, medu.
• Katru dienu jādzer ne mazāk par 1,5–2 l šķidruma, se-
višķi svarīgi pirms un pēc asins vai asins komponentu 
nodošanas. Pietiekams uzņemtā šķidruma daudzums 
nodrošinās labāku pašsajūtu pēc procedūras.
Pēc asins ziedošanas:
• Sterilais pārsējs jātur uz rokas vismaz 2–3 stundas, lai 
nerastos zemādas asins izplūdums vai iekaisums, ko var 
izraisīt apkārtējā vidē esošie putekļi un mikroorganismi. 
Vēnas punkcijas vietu nedrīkst mērcēt un sasmērēt. Pār-
sēju nedrīkst atslābināt vai savilkt, ja nepieciešams jauns 
pārsējs, jālieto tīra marles saite.
• Jāatpūšas ne mazāk kā 15 minūtes.
• Divas stundas nav vēlams vadīt transportlīdzekli.
• Nenest somu uz rokas, no kuras tika ņemtas asinis. 
• Nevajag strādāt smagu fi zisku darbu. Netrenēties, ne-
skriet, nenest smagus priekšmetus, nepeldēties un ne-
sauļoties.
• Vismaz 12 stundas pēc asins ziedošanas nedrīkst strā-
dāt paaugstinātas bīstamības darbus: pārvadāt pasažie-
rus, vadīt lidmašīnu, vilcienu, strādāt augstumā u.c.
Sīkāka informācija par asins ziedošanu www.donors.lv. 

1. Konkursa tēma: „Mīlu Stopiņus!”.
 2. Konkursa mērķis: gatavojoties Stopiņu novada 130. 

jubilejai, rosināt novada iedzīvotāju un viesu patriotis-
mu un radošo garu.

 3. Darba uzdevums: ar fotogrā� jas palīdzību attēlot 
katra dalībnieka izjūtas par tēmu „Mīlu Stopiņus!”. Tas 
var būt portrets, dabas ainava, klusā daba vai kāda cita 
veida fotoattēls. Attēlam jāpievieno apraksts, kas iz-
skaidro fotoattēla nozīmi un tajā paustās sajūtas. 

4. Konkursa rīkotājs: Stopiņu novada jauniešu dome.
 5. Konkursa dalībnieki: jebkurš cilvēks gan no Sto-

piņu novada, gan citas pasaules vietas jebkurā vecumā.
 6. Konkursam iesniedzamā darba forma: paša dalīb-

nieka uzņemta digitālā fotogrā� ja. 
7. Darba iesniegšana: katrs dalībnieks var iesniegt vie-

nu fotogrā� ju. Katram konkursam iesniegtajam darbam 
nepieciešams apraksts. Apraksta apjoms ir līdz 800 rak-
stu zīmēm. Attēls un apraksts jāpublicē tīmekļa vietnes 

„Facebook” dalībnieka pro� lā vai Stopiņu novada jau-
niešu lapā ar tēmturi #milustopinus. 

8. Darbu publicēšana: no 2017. gada 1. februāra līdz 
2017. gada 10. februārim.

 9. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā autora radošā ide-
ja, ieguldītā darba apjoms, darba oriģinalitāte un iesūtītā 
materiāla mākslinieciskā un literārā kvalitāte. Darbi tiks 
vērtēti trīs kategorijās – „Žūrijas vērtējums”; „Stopiņu 
novada jauniešu domes simpātija” un „„Facebook” lie-
totāju simpātija”. 

10. Darbu vērtēšanas komisija: kategorijā „Žūrijas 
vērtējums” komisijā būs pasniedzēji no Ulbrokas Māk-
slas un mūzikas skolas un Ulbrokas vidusskolas. Katego-
rijā „Stopiņu novada jauniešu domes simpātija” komisi-
jā būs Stopiņu novada jauniešu domes dalībnieki. Ka-
tegorijā „„Facebook” lietotāju simpātija”, spiežot „Like” 
jeb „Patīk” pie attiecīgā fotoattēla, ikviens „Facebook” 
lietotājs varēs nobalsot par savu favorītbildi.

11. Uzvarētāju paziņošana 2017. gada 14. febru-
ārī Stopiņu novada jauniešu lapā tīmekļa vietnē „Fa-
cebook”, apbalvošanas ceremonijā 2017. gada 14. 
februārī plkst.18.30 Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas telpās, kā arī sazinoties ar uzvarētājiem perso-
nīgi.

 12. Konkursa balvas: plānota labāko darbu izstāde Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolas telpās; pārsteiguma 
balvas uzvarētājiem. 

13. Darbu publicēšana: darbi tiks publicēti Stopiņu 
novada mājas lapā www.stopini.lv, Stopiņu novada jau-
niešu sociālajā pro� lā tīmeklī „Facebook”, Stopiņu nova-
da ikmēneša laikrakstā „Tēvzemīte”.

14. Konkursa organizētāji patur tiesības darbus publi-
cēt un izstādīt arī citviet.

 Sagatavoja Stopiņu novada
 jauniešu dome 

E-pasts: jauniesi@stopini.lv

Otrdien, 17. janvārī, Ogrē, Ak-
meņu ielā 47, ar svinīgu pa-
sākumu tika atklāts Latvijas 
Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIAA) Ogres biznesa 
inkubators – viens no 14 LIAA 
biznesa inkubatoriem reģio-
nos. 

Tā atklāšanas pasākumā jaunos 
uzņēmējus un viesus uzrunā-
ja Ogres domes priekšsēdētājs 
Artūrs Mangulis, LIAA Biznesa 
inkubatoru departamenta direk-
tore Laura Očagova, kā arī LIAA 
Ogres biznesa inkubatora vadītā-
ja Ilze Linkuma.

Pasākuma laikā esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem, kā arī 
citiem interesentiem bija iespēja 
uzzināt biznesa inkubatora dar-
bības pamatprincipus, apskatīt 
tā telpas, iepazīties ar biznesa 
inkubatora sadarbības partne-
riem, kā arī iegūt informāciju par 
LIAA biznesa inkubatora attīstī-
bas plāniem Ogrē un tā darbības 
teritorijā – Ķeguma, Lielvārdes, 
Ikšķiles, Ogres, Ropažu, Salaspils 
un Stopiņu novadā.

Lai veicinātu auglīgu un inova-
tīvu jauno komersantu attīstību, 
LIAA 2016. gada 1. septembrī 
izveidoja 15 biznesa inkubato-

rus – LIAA reģionālās � liāles – 
visā Latvijā. Nacionālas nozīmes 
centros: Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, 
Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Val-
mierā, Rēzeknē un Daugavpi-
lī; reģionālas nozīmes centros: 
Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā, 
Ogrē un Madonā.

Inkubatorā uzņēmumi var sa-
ņemt nepieciešamo atbalstu un 
pakalpojumus uzņēmējdarbības 
attīstībai. Visiem pakalpojumiem 
tiks piemērots 50% līdz� nansē-
jums, proti, uzņēmumam no pa-
kalpojuma kopējās vērtības vaja-
dzēs segt tikai 50% un inkubators 
attiecīgi segs otru pakalpojuma 

vērtības daļu. Inkubatoros ir pie-
ejama arī tā sauktā pirmsinku-
bācija, kuras ietvaros uzņēmēji 
var testēt savas biznesa idejas un 
saņemt bezmaksas konsultācijas.

• Informācija par pieteikšanās 
kārtību inkubatorā un cita infor-
mācija pieejama LIAA mājas lapā 
www.liaa.gov.lv.

Ogrē atklāts viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos

Ogres biznesa inkubators
Akmeņu iela 47, Ogre, LV-5001, Latvija
Tālrunis: 62400902
Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/ogre
LIAA biznesa inkubatori tiek � nansēti projekta „Reģionālie biznesa in-
kubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Sekot līdzi Ogres biznesa inkubatora aktualitātēm varēs arī Stopiņu no-
vada mājaslapā: http://stopini.lv/lv/attistiba/uznemejiem/ogres-biznesa-
inkubators. 

 Fotokonkursa „Mīlu Stopiņus!” nolikums

27. februārī – Donoru diena Ulbrokas kultūras namā
2017. gada 27. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1, Stopiņu novadā, 

tiek organizēta Donoru diena. Ziedot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.
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2017. gada 1. janvārī spēkā 
stājās grozījumi Dabas resur-
su nodokļa likumā, kas no-
saka Dabas resursu nodokļa 
(DRN) likmes paaugstināša-
nu 2017. gadā no 12,00 EUR 
uz 25,00 EUR, 2018. gadā no 
25,00 EUR uz 35,00 EUR, 2019. 
gadā no 35,00 EUR uz 43,00 
EUR un 2020. gadā no 43,00 
EUR un 50,00 EUR par vienas 
tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu. 

Saskaņā ar 2015. gada 9. jūli-
jā noslēgto iepirkuma līgumu 
Nr. 6.1-1.283/15 par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Sto-
piņu novadā ar SIA „Clean R”, 
apsaimniekotājs līguma darbības 
laikā var ierosināt pamatotus 
priekšlikumus grozīt tarifu, ja 
tiek paaugstināta degvielas cena 
(vairāk nekā 10% no iepriekšējā 
tarifā iekļautās degvielas cenas); 
tiek paaugstināta samaksa par 
sadzīves atkritumu apglabāša-

nu sadzīves atkritumu poligonā 
„Getliņi EKO” (vairāk nekā 10% 
no iepriekšējā tarifā iekļautās sa-
maksas); tiek paaugstināts dabas 
resursu nodoklis par atkritumu 
noglabāšanu (vairāk nekā 10% 
no iepriekšējā tarifā iekļautās sa-
maksas).
2016. gada 29. decembrī SIA 
„Clean R” vērsās Stopiņu novada 
domē ar lūgumu apstiprināt jau-
nu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas tarifu sakarā ar Saei-
mas pieņemtajiem grozījumiem 
Dabas resursu likumā par Dabas 
resursu nodokļa palielināšanu.
2017. gada 11. janvāra sēdē de-
putāti apstiprināja sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas tarifu 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā – 5,80 eiro/m3, neieskai-
tot PVN. Atkritumu apsaimnie-
košanas tarifa maksas grozījumi 
stāsies spēkā un ir piemērojami 
no 2017. gada 1. marta līdz 2017. 
gada 31.  decembrim.

Stopiņu novada dome

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA 
NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM AUSTRUMU IELA 2

 (īpašuma kadastra nr. 80960031368, zemes vienības kadastra apz. 80960031366) un Radiostacijas 
iela 22 (īpašuma kadastra nr.80960030073, zemes vienības kadastra apz. 80960031365), Ulbrokā, S

topiņu novadā, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Stopiņu novada dome 11.01.2017. sēdē (protokols Nr. 90) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma pro-
jekta nekustamajiem  īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960031368, zemes vienī-
bas kadastra apz. 80960031366) un Radiostacijas iela 22 (īpašuma kadastra nr.80960030073, zemes 
vienības kadastra apz. 80960031365), Ulbrokā, Stopiņu novadā, publisko apspriešanu un sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem”.

Detālplānojuma publiskā apspriešana no 2017. gada 24. janvāra līdz 2017. gada 20. februārim.  
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2017. gada 10. februārī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā, In-

stitūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. 

gada 21. februārī plkst. 15.00 Stopiņu novada domē (5. kab.), Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu no-
vadā.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv, 
izdrukas veidā var iepazīties Stopiņu novada domes telpās (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.). 

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Lin-
da Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”, projekta vadītājs un izstrādātājs – 
arhitekts Edgars Bērziņš.

IZSOLE
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likuma” 37. panta 1. daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu 
var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances 
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 
eiro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod 
sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus 
situācijai noteiktām cenām – 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 
EUR= 480,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar 
izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš 
saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālr. 67910095, 29128420.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.
lv vai Institūta 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 2017. gada 22. februārī plkst. 11.00 Stopiņu novada 

 domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

IZSOLE
Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likumu”, pārdod atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli SIA „Getliņi-2”, reģistrācijas numurs 40003237295, 100 
kapitāldaļas par piederošās kustamās mantas vērtību 59 720 EUR. 
Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā 
Stopiņu novada domei nodrošinājumu 10% no nosacītās cenas.

Izsole notiks 2017. gada 1. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada 
domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

 Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izpilddirektoru pa tālr. 67910095, 29128420.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopi-
ni.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no 
plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās 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.
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš sa-

skaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu no-

vada domes kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, a/s „SEB  banka” 
kont: LV79UNLA0033300130908).

2016. gadā pašvaldības poli-
cija saņēma 1180 iedzīvotāju 
izsaukumus par dažāda rak-
stura likumu pārkāpumiem. 
Izsaukumu skaits pēdējo sep-
tiņu gadu laikā ir būtiski pa-
lielinājies, bet pēdējos gados 
tas ir stabilizējies un saglabā-
jas vienādās robežās 2015. un 
2016. gadā. Tas ir izskaidro-
jams ar iedzīvotāju skaita pie-
augumu Stopiņu novadā tieši 
pēdējo 10 gadu laikā, kad bū-
tībā tas ir gandrīz dubultojies.  
Arī vērojams, ka iedzīvotāju 
uzticība policijas dienestiem 
pieaug, un tāpēc par dažāda 
veida likumpārkāpumiem po-
licija tiek informēta aizvien 
vairāk. 

Liela daļa izsaukumu 2016. gadā 
tika saņemta par klaiņojošiem 
mājdzīvniekiem – 172. Šis rādī-
tājs nedaudz palielinās ar katru 
gadu, piemēram, 2012. gadā tie 
bija 115 izsaukumi. 2016. gadā 
52 suņi tika noķerti un nogādā-
ti patversmē, no tiem 27 suņi ir 
atgriezti īpašniekiem. Esošā si-
tuācija liecina par to, ka cilvēki 
pietiekami nenovērtē to, ko no-

zīmē uzņemties rūpes par māj-
dzīvnieku. Tas ir ne tikai prieks 
ģimenei, bet arī pienākumi un 
rūpes – regulāra dzīvnieka vak-
cinācija, čipēšana, reģistrācija, 
ekskrementu savākšana pastaigu 
laikā un tā tālāk. Savas atbildības 
nenovērtēšana bieži vien māj-
dzīvnieku saimniekus noved pie 
nepatīkamām sekām – arī admi-
nistratīviem sodiem.

Likumdošanas izmaiņas ir skā-
rušas arī vienu no biežākajiem li-
kumpārkāpumiem – nakstmiera 
traucēšanu, 2016. gadā reģistrēti 
88 gadījumi. Pēc jaunākās tie-
su prakses turpmāk naktsmiera 
traucēšana tiek pielīdzināta sīka-
jam huligānismam un ir admi-
nistratīvi sodāma rīcība ar nau-
das sodu no 70 līdz 500 eiro. 

Uz diennakts patversmi 2016. ga-
dā nogādātas 77 personas, tas ir 
pietiekami liels rādītājs. Uz pa-
tversmi tiek nogādātas personas 
stiprā alkohola reibumā, kas nav 
spējīgas pārvietoties, veic antiso-
ciālas darbības, personas bez no-
teiktas dzīvesvietas.

Turpina samazināties zādzī-
bu skaits no dzīvokļiem un pri-
vātmājām, bet gadījumi vēl tiek 

konstatēti. Gadījumu skaits ir bū-
tiski samazinājies, arī pateicoties 
iedzīvotāju vērībai un sadarbībai 
ar pašvaldības policiju. Iedzīvo-
tāji vairāk pievērš uzmanību cil-
vēkiem kāpņu telpās, svešām au-
tomašīnām, kas ilgstoši stāv pie 
kādas mājas, cilvēkiem, kas staigā 
pa dzīvojamo māju rajoniem. Ie-
dzīvotāji, ja liekas kas aizdomīgs, 
ziņo pašvaldības policijai. 

Pie administratīvās atbildības 
2016. gadā sauktas 358 personas, 
galvenokārt saistībā ar pārkā-
pumiem, kas saistīti ar alkohola 
lietošanu un sīko huligānismu. 
18 nepilngadīgi bērni administratī-
vi sodīti par smēķēšanu, arī šogad 
tiks pievērsta liela uzmanība nepiln-
gadīgo smēķēšanas ierobežošanai. 

Aizvadītajā gadā ir izdevies no-
tvert vairākus atkritumu izgāzējus 
mežā pārkāpuma veikšanas brīdī, 
vēl vairāki gadījumi atklāti, patei-
coties iedzīvotāju sniegtajai infor-
mācijai. Ar vides piesārņotājiem 
cīņa turpinās, tajā skaitā aktīvi 
tiks turpināta sadzīves atkritumu 
dedzināšanas izskaušana.

Informāciju apkopoja
 Inese Skrastiņa  sadarbībā ar 

Stopiņu novada pašvaldības policiju

Janvārī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja  uz 131 notikumu. 
• Sastādīti 17 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 3 administratīvo 
pārkāpumu protokoli– lēmumi.
• Izskatīti 9 fi zisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 11 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija

Aizvadītais gads Stopiņu novada 
pašvaldības policijā

Informācija par pašvaldības policijas fi ksētajiem 
pārkāpumiem JANVĀRĪ

pietiekami nenovērtē to, ko no- vātmājām, bet gadījumi vēl tiek Stopiņu novada pašvaldības policiju

Informācija par pašvaldības policijas fi ksētajiem 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA 

pašvaldības policijas materiālus

Mainīsies maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu

nu sadzīves atkritumu poligonā 
„Getliņi EKO” (vairāk nekā 10% 
no iepriekšējā tarifā iekļautās sa-
maksas); tiek paaugstināts dabas 
resursu nodoklis par atkritumu 
noglabāšanu (vairāk nekā 10% 
no iepriekšējā tarifā iekļautās sa-

2016. gada 29. decembrī SIA 
„Clean R” vērsās Stopiņu novada 
domē ar lūgumu apstiprināt jau-
nu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas tarifu sakarā ar Saei-
mas pieņemtajiem grozījumiem 
Dabas resursu likumā par Dabas 

2017. gada 11. janvāra sēdē de-
putāti apstiprināja sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas tarifu 
Stopiņu novada administratīvajā 

, neieskai-
tot PVN. Atkritumu apsaimnie-
košanas tarifa maksas grozījumi 
stāsies spēkā un ir piemērojami 
no 2017. gada 1. marta līdz 2017. 

Stopiņu novada dome

Stopiņu novada dome 11.01.2017. sēdē (protokols Nr. 90) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma pro-
jekta nekustamajiem  īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960031368, zemes vienī-
bas kadastra apz. 80960031366) un Radiostacijas iela 22 (īpašuma kadastra nr.80960030073, zemes 
vienības kadastra apz. 80960031365), Ulbrokā, Stopiņu novadā, publisko apspriešanu un sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem”.

stitūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

gada 21. februārī plkst. 15.00 Stopiņu novada domē (5. kab.), Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu no-
vadā.

izdrukas veidā var iepazīties Stopiņu novada domes telpās (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.). 

nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: 

da Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, e-pasts: 

arhitekts Edgars Bērziņš.

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likuma” 37. panta 1. daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu 
var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances 
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 
eiro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod 
sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus 

 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš 

www.stopini.
 vai Institūta 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. 

Izsole notiks 2017. gada 22. februārī plkst. 11.00 Stopiņu novada 

pamatojoties uz „Publiskās personas 
mantas atsavināšanas likumu”, pārdod atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli SIA „Getliņi-2”, reģistrācijas numurs 40003237295, 100 
kapitāldaļas par piederošās kustamās mantas vērtību 59 720 EUR. 
Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā 

Izsole notiks 2017. gada 1. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada 

 Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš sa-

www.stopi-
 vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no 

plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās 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. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš sa-

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu no-
vada domes kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, a/s „SEB  banka” 

2016. gadā pašvaldības poli-
cija saņēma 1180 iedzīvotāju 
izsaukumus par dažāda rak-
stura likumu pārkāpumiem. 
Izsaukumu skaits pēdējo sep-
tiņu gadu laikā ir būtiski pa-
lielinājies, bet pēdējos gados 
tas ir stabilizējies un saglabā-
jas vienādās robežās 2015. un 
2016. gadā. Tas ir izskaidro-
jams ar iedzīvotāju skaita pie-
augumu Stopiņu novadā tieši 
pēdējo 10 gadu laikā, kad bū-
tībā tas ir gandrīz dubultojies.  
Arī vērojams, ka iedzīvotāju 
uzticība policijas dienestiem 
pieaug, un tāpēc par dažāda 
veida likumpārkāpumiem po-
licija tiek informēta aizvien 
vairāk. 

Liela daļa izsaukumu 2016. gadā 
tika saņemta par klaiņojošiem 
mājdzīvniekiem – 172. Šis rādī-
tājs nedaudz palielinās ar katru 
gadu, piemēram, 2012. gadā tie 
bija 115 izsaukumi. 2016. gadā 
52 suņi tika noķerti un nogādā-
ti patversmē, no tiem 27 suņi ir 
atgriezti īpašniekiem. Esošā si-
tuācija liecina par to, ka cilvēki 
pietiekami nenovērtē to, ko no-

Janvārī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja  uz 131 notikumu. 
• Sastādīti 17 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 3 administratīvo 
pārkāpumu protokoli– lēmumi.
• Izskatīti 9 fi zisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 11 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Aizvadītais gads Stopiņu novada 
pašvaldības policijā

Informācija par pašvaldības policijas fi ksētajiem 
pārkāpumiem JANVĀRĪ

pietiekami nenovērtē to, ko no-

Informācija par pašvaldības policijas fi ksētajiem 
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Ar koncertu šī gada 20. jan-
vārī Mālpils kultūras namā 
Stopiņu novada akordeonistu 
ansamblis „Akcents” turpinā-
ja priecēt klausītājus. 

Ansamblis sevi ir pieteicis kā 
pilnvērtīgu muzikālās skatuves 
dalībnieku, kas ne tikai var koši 
papildināt tradicionālos kultūras 
pasākumus, bet arī jau ir pieau-
dzis un attīstījies tiktāl, ka reper-
tuārs paver iespēju pašiem savai 
pilnvērtīgai koncertprogrammai. 
Kā bijušais ansambļa dalībnieks 
es, Kaspars Reinis, ar lielāko prie-
ku un interesi vēroju kolektīvu tā 
muzikālajā attīstībā un varu teikt, 
ka „Akcents” šobrīd skan tik pil-
nīgi, ka to būtu grūti nosaukt par 
pašdarbības jeb amatierkolek-
tīvu. Mālpils koncerts izskanēja 
muzikāli niansēts, ar ļoti gaumīgi 
sastādītu programmu, kurā tika 
iekļauta labākā klasiskā mūzika, 
akordeona oriģinālmūzika un 
skaņdarbi, kas jau iemantojuši 
klausītāju atzinību.

Šo gadu laikā „Akcents” aktī-
vi uzstājies Latvijā un Igaunijā, 
spēlēts dažādās pilsētās, dažādos 
koncertos. Īpašā atmiņā palicis 
koncerts Latvijas Universitātes 
Botāniskā dārza Palmu mājā, kā 
arī ansambļa draudzības kon-
certtūre ar Tukuma absolventu 
ansambli „Akords” Tukumā, 
Šlokenbekas muižā un Ulbrokā. 
„Akcents” pērnā gada 7. oktobrī 
aizvadīja vērienīgu piecu gadu 
jubilejas koncertu, kas vienlaikus 
bija kā atskats uz radošo darbību 
pēdējo piecu gadu garumā, kā arī 

pieturas punkts, kas ansamblim 
ļauj turpināt attīstīties un ar prie-
ku gatavoties jauniem koncer-
tiem un sadarbības projektiem. 
Koncertā viesojās jauniegūtie 
draugi – Lielvārdes akordeonistu 
absolventu ansamblis –, ar ku-
riem kopā „Akcents” saspēlējās 
vairākos skanīgos skaņdarbos.

Neatsverams ir ne tikai „Ak-
centa” vadītājas – Ulbrokas Mūzi-
kas un Mākslas skolas akordeona 
spēles pedagoģes Anitas Riekstas 
– darbs, bet arī uzticamā pavado-
šā sastāva meistarība. Basģitārista 
Mārtiņa Jaunzema un bundzinie-
ka Artūra Karakona muzikalitāte 
jau ir spējusi pierast pie akordeona 
instrumentālā skanējuma speci� -
kas, un ir attīstījusies un pieaugusi 
arī viņu meistarība. Šādi kopīgi ar 
akordeonu tiek radīts pilnīgs, labi 
līdzsvarots skanējums un saspēle, 
kas tik reti raksturīgs pašdarbības 
kolektīviem. To pašu var teikt arī 
par „Akcenta” uzticamo koncert-
meistari Ingu Sarkani – viņa ir 
īstena akordeona mūzikas speciā-
liste, šķiet, viņas klavierspēle elpo 

vienā ritmā ar akordeona plēšām. 
No pašiem pirmsākumiem an-
sambļa sastāvā aktīvi muzicē Ieva 
Rūtiņa, Henrijs Vīgants, laika gai-
tā pievienojušās Kristīne Vītola 
un Monta Megija Igaune. 

Akordeona mūzika ir daudz-
veidīga, instruments paver vis-
plašākās iespējas un spēj uzru-
nāt visdažādākos klausītājus. 
„Akcents” priecājas, ka šo piecu 
gadu laikā ir izdevies ne tikai 
pieradināt savu klausītāju, bet 
arī redzēt, kā akordeona mūzika 
kļūst arvien populārāka. Šobrīd 
„Akcents” sāk darbu pie jauna re-
pertuāra apguves, kaldina plānus 
un jaunas draudzības. Drīzumā 
dzirdēsim „Akcentu” jaunā am-
pluā – tas šobrīd aktīvi strādā pie 
sadarbības ar Eduarda Fiskoviča 
vadīto kori „Domino”. 

Kaspars Reinis,
bijušais ansambļa „Akcents” 

dalībnieks 

• Pilnu raksta versiju lasiet 
pašvaldības mājas lapā
 www.stopini.lv.

Skanīgs turpinājums Jaunais 2017. gads Gaismas sko-
lā sācies ar daudziem interesan-
tiem izglītojošiem pasākumiem.

12. janvārī sagaidījām ciemiņus – 
Rīgas internātvidusskolas audzēkņi 
iepriecināja ar skaistu koncertu. Jau 
par tradīciju kļuvušas šādas tikšanās 
reizes tieši janvārī, kad ciemiņi mu-
zicē mūsu skolā. Klausījāmies gan 
dziesmas, gan klavierspēli. 

17. janvārī uzzinājām daudz in-
teresanta par Zemessardzi un jaun-
sargu kustību Latvijā.  Skolēni varēja 
apskatīt karavīra ekipējumu, uzzināt, 
kā ar to jārīkojas, cik sportiskam un 
izturīgam jābūt jaunsargam. Varē-
jām pat to uzvilkt! Tas bija labs ap-
liecinājums, ka katrs no mums var 
būt mūsu valsts aizstāvis un Tēvijas 
sargs. 

18. janvārī skolēni, kuri apgūst 
pavāra palīga profesiju, devās uz 
profesionālo konkursu Upesgrīvas 
internātpamatskolā. Konkursa uzde-
vums – pašceptās kūkas dekorēšana. 
Gaismas skolas pavāra palīgi šajā 
konkursā saņēma balvu par „vis-
gaisīgāko kūku”! Bet tikmēr skolas 
pagalmā un sporta laukumā norisi-
nājās „Sniega dienas” aktivitātes! Visi 
skolēni kopā ar pedagogiem veica 
dažādus uzdevumus – gan sacentās 
ragaviņu vilkšanā, gan uzkāpšanā 
sniega kalnā – un pat jautri uzdejo-
ja, lai sals nesasaldē! Šajās sacensībās 
uzvarēja draudzība! 

19. janvārī visi iejutāmies pasakas 
tēlos – savu otro izrādi piedzīvoja 
luga „Kaķīša dzirnaviņas”. Šoreiz to 
rādījām ciemiņiem no Baldones un 
Rīgas.

Janvāra notikumi 
Gaismas skolā

2016. gada pēdējos mēnešos 
pēc Stopiņu novada jauniešu 
domes iniciatīvas mūsu no-
vadā tika realizēts Stopiņu 
novada pašvaldības projekts 
„Cita mūzika”. 

Tā bija iespēja Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas skolēniem ie-
pazīties ar ierakstu studiju vidi 
un koncertprogrammu veidoša-
nu, izmantojot modernās mūzi-
kas elementus. Projekta noslē-

gumā jebkurš varēja apmeklēt 
prezentācijas koncertu, kur sko-
lēni izpildīja kopīgi veidotu kon-
certprogrammu, un viņu sniegu-
mu atzinīgi novērtēja gan bērnu 
vecāki, gan skolotāji, gan citi ap-
meklētāji. 

Liels paldies Mūzikas skolas sko-
lēniem – Robertam, Alīnai, Rei-
nim, Lūcijai un Henrijam – par to, 
ka viņi nenobijās no šī izaicināju-
ma, un par ieguldīto darbu. Paldies 
viņu vecākiem un pedagogiem par 

atbalstu, un vislielāko paldies vē-
lētos teikt mūsu Stopiņu novada 
domei par to, ka arī mums, jaunie-
šiem, tiek sniegta iespēja īstenot 
mūsu idejas realitātē. 

Reinis Višķeris,
projekta autors un realizētājs

• Skaņdarbi tika arī ieskaņoti, un tie 
publicēti vietnē https://soundcloud.
com/ulbrokas-m-zikas-un-m-kslas-
skola, kur jau šobrīd dziesmām ir 
vairāk nekā 300 skatījumu.

„Cita mūzika”

Jau trīs mēnešus (kopš 20. ok-
tobra) Stopiņu novadā notiek 
veselības vingrošanas nodarbī-
bas seniorēm. 

Nodarbības notiek divas reizes 
nedēļā – pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 
2. stāvā zālītē virs pašvaldības 
policijas. Grupā aktīvi darbojas 
16 Stopiņu novada seniores. Jau 
jūtami veselības uzlabojumi – 
staltāka stāja, labāka lokanība, pa-
zudis sasprindzinājums muguras 
muskuļos. Uzlabojusies elpošana, 
elpa ir lielisks instruments ne ti-
kai izdzīvošanai, bet arī labākai 
dzīvošanai. Tāpēc katru nodarbī-
bu pāris minūtes veltām pareizai, 

dziļai elpošanai. Tāpat lielu uzma-
nību veltām līdzsvara vingroju-
miem, kas šajā ziemas periodā ir 
ļoti aktuāli. Laba līdzsvara sajūta 
pasargā no krišanas. Spēja noturēt 
līdzsvaru ir aktīvas un patstāvī-
gas dzīves priekšnoteikums. Bez 
līdzsvara vingrojumiem lielu uz-
manību veltām koordinācijai. Šīs 
spējas arī regulāri jātrenē, jo ar 
gadiem tās tikai samazinās. Visi 
spēka un izturības vingrojumi tiek 
veikti guļus stāvoklī. Aicinām se-
niores pievienoties mūsu pulkam, 
lai uzlabotu savu veselību un savas 
dzīves kvalitāti.

Nodarbības vada trenere 
Brigita Krieva, 
tālr. 29636693

Veselības vingrošana 
seniorēm Stopiņos

Rūtiņa, Henrijs Vīgants, laika gai-
tā pievienojušās Kristīne Vītola 

sargs. Rīgas.

Veselības vingrošana 

Jaunais 2017. gads Gaismas sko-Skanīgs turpinājums

kas elementus. Projekta noslē- viņu vecākiem un pedagogiem par vairāk nekā 300 skatījumu.
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1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu 1. pielikumu izteikt šādā redakcijā:
MAKSAS PAKALPOJUMI

Pakalpojums Cena, 
eiro Piezīmes

Ārsta apmeklējums

1. Maksas vizīte pie ģimenes ārsta 10,00 Ārzemniekiem bez pastāvīgas uzturēša-
nās atļaujas

2. Ginekologa konsultācija 10,00 Izņemot grūtnieces un sievietes pēc-
dzemdību periodā līdz 42 dienām

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

Ģimenes ārsta mājas vizīte

4.
Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem no 18 
līdz 79 gadiem, dzīvojošiem ģimenes ārsta ap-
kalpošanas zonā

10,00

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

25,00

6. Ģimenes ārsta mājas vizīte bērniem, dzīvojo-
šiem ārpus ģimenes ārsta apkalpošanas zonas 5,00

Diagnostiskie izmeklējumi Ja izmeklējumi veikti pēc pacienta inicia-
tīvas, bez ģimenes ārsta nozīmējuma

7. EKG ar 12 novadījumiem pieraksts 1,50 Izņemot I10-I50
8. EKG ar 12 novadījumiem apraksts 2,20 Izņemot I10-I50

9. Cukura noteikšana asinīs ar teststrēmeli 1,00

11. Glikolizēta hemoglobīna noteikšana asinīs 5,00

11. Kopējā holesterīna noteikšana asinīs ar teststrēmeli 2,00

12. Triglicerīdu noteikšana asinīs ar teststrēmeli 3,50
13. Urīna analīzes veikšana ar aparātu URILUX 2,00
14. A grupas hemolītiskais streptokoks ātrais tests 4,00
15. Spirometrija 

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

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

17. Asins noņemšana slēgtās sistēmās 2 un vairāk 
stobriņos 1,10 Bērniem un grūtniecēm – bezmaksas

18. Intramuskulāra injekcija bez medikamenta 1,00
Bezmaksas, ja sniedz: neatliekamo medi-
cīnisko palīdzību; medicīnisko palīdzību 
bērniem, grūtniecēm; pacientiem ar 
cukura diabētu, tuberkulozi, onkoloģis-
kām, psihiskām vai hemo� lijas slimībām; 
personām, kas saņem mājas aprūpi

19. Intravenoza injekcija bez medikamenta 1,50

20. Intravenozs infūzs 30 min un ilgāk bez medika-
menta 3,50

21. Brūces primāra apdare* 4,30
22. Primāri dzīstošas brūces pārsiešana* 2,85
23. Primāri nedzīstošas brūces pārsiešana* 3,60
24. Diegu un skavu noņemšana* 2,50

25. Dezo � ksējoša pārsēja uzlikšana* 3,00

26. Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana* 2,00

27. Ģipša pārsēja noņemšana* 1,00
28. Sēra korķa izņemšana, vienas auss skalošana* 4,50
29. Urīnpūšļa kateterizācija * 3,50
30. Urīnpūšļa skalošana* 3,00

31. Ērces noņemšana* 2,00

32. Bankas 1,50

33. Inhalācijas ar nebulaizeru bez medikamenta 1,50

Ginekoloģiskās manipulācijas un izmeklējumi

34. Dzemdes spirāles ievadīšana 10,00

35. Dzemdes spirāles izņemšana 5,00

36. Onkocitoloģiskā analīze 3,60

37. Ginekoloģiskā procedūra 5,00

37.1 Aspirāta citoloģiskā izmeklēšana 7.50

37.2 Uzsējums uz uroģenitālo hlamīdiju 15,00
Vakcinācija 
38. Vakcinācija pret ērču encefalītu (TicoVac) 35,00 Bērniem līdz 2 gadu vecumam ir iespēja 

saņemt recepti vakcīnai ar 50% atlaidi38.1 Vakcinācija pret ērču encefalītu (Encepur) 29,00

39. Vakcinācija pret gripu 7,50

Cilvēkiem no 65 gadu vecuma, cilvēkiem 
ar hroniskām slimībām, bērniem no 6 
līdz 23 mēnešiem, grūtniecēm ir iespēja 
saņemt recepti vakcīnai ar 50% atlaidi

40. Vakcinācija pret pneimokoka infekciju (Prevenar 
13) 65,00

Fizikālās medicīnas procedūras un � zioterapeita pakalpojumi

41. Elektroforēze 2,10

42. Dobumu elektroforēze 1,70

43. Amplipulss terapija 2,00

44. Ultraskaņa vai fonoforēze  3,00

45. Ultravioletais apstarojums 0,70

2017. gada 25. janvārī   Stopiņu novadā  (protokols Nr. 91. p. 4.2.15.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/17
Grozījumi 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības 

aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 

15. panta pirmās daļas 6. punktu un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta ceturto daļu

46. Ultraīsviļņu terapija UVČ 1,50
47. Magnetoterapija 3,00

48. Lāzers 3 punkti 2,00

49.
Fizioterapeita konsultācija (izmeklēšana, mus-
kuļu testēšana, locītavu kustību apjoma izvēr-
tēšana)

15,00

50. Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 60 min 12,00

51. Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 45 min 10,00

52. Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem 30 min 8,00

52.1 Ārstnieciskā vingrošana senioriem grupā 7,50

53. Ārstnieciskā vingrošana bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 8,00

54. Kustību terapija zīdaiņiem 7,00

55. Ārstnieciskā vingrošana bronhu drenāžas uzla-
bošanai 7,00

56. Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes 12,00

57. Hendlinga nodarbība zīdaiņiem 12,00

58. Masāža mugurai 18,00

59. Masāža apkakles zonai 14,00

60. Masāža jostas–krustu daļai 14,00

61. Masāža vienai rokai 8,00

62. Masāža vienai kājai 8,00

62.1 Masāža vienai kājai un jostas–krustu daļai 18,00

62.2 Krūškurvja masāža pieaugušajiem 12,00

63. Teipošana 1 lauks 7,00

63.1 Piemaksa par vingrošanas gumiju 5,00

Administratīvos nolūkos veiktas pro� laktiskās apskates, izziņas, pakalpojumi

64. Ģimenes ārsta pro� laktiskā apskate, noformējot 
sanitāro grāmatiņu 8,00

65. Autovadītāju medicīniskā apskate A un B kate-
gorijām 20,00

66. Sanitārā grāmatiņa 1,00

Uztura speciālista pakalpojumi

67 Uztura speciālista konsultācija pieaugušajiem, 
pirmreizēja 20,00

68 Uztura speciālista konsultācija pieaugušajiem, 
atkārtota 15,00

69 Uztura speciālista konsultācija cukura diabēta 
slimniekiem 10,00

70 Uztura speciālista konsultācija bērniem, zīdai-
ņiem 7,00

71 Individuālas ēdienkartes sastādīšana 7 dienām 20,00
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte”. 

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 pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 6. punktam 
pašvaldībai ir pienākums nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 
kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
1.3. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 2. panta 2. daļai pašvaldī-
bas aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta � nansēta pašvaldības 
iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta 
kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā;
1.4. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17. panta 4. daļai Pašvaldības 
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Stopiņu ambulance 2017. gadā plāno uzsākt jauna veida ārstniecisko 
pakalpojumu sniegšanu, paplašinot vakcinācijas, � zioterapeita un gi-
nekologa sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī sniegt uztura speciālista 
pakalpojumus, tādējādi ir nepieciešams apstiprināt Stopiņu ambu-
lances sniegto maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām 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 atbil-
dīgie speciālisti.

J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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Klasi� kā-
cijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Stopiņu no-
vada dome

Pašvaldības 
aģentūra 

„Saimnieks”

Pašvaldības 
aģentūra 
„Stopiņu 

ambulance”

Upesleju 
internāt-

pamatskola - 
rehabilitācijas 

centrs

Gaismas 
internāt-

pamatskola

Konso-
lidācija

Pavisam 
konsolidētie 

ieņēmumi

A B 1            
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 17 020 846 4 135 700 285 880 1 432 884 992 030 -3 673 747 20 193 593
1.0. Nodokļu ieņēmumi 10 269 522 0 0 0 0 0 10 269 522
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 8 927 536           8 927 536
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 8 927 536           8 927 536
1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8 927 536           8 927 536

1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums             0

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8 927 536           8 927 536
1.4. Īpašuma nodokļi 1 341 986           1 341 986
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 1 341 986           1 341 986
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 341 986           1 341 986
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 690 505           690 505
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 590 505           590 505
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 100 000           100 000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 452 439           452 439
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 417 439           417 439
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 35 000           35 000
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 199 042           199 042
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 167 042           167 042
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 32 000           32 000
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 833 200 78 100         911 300
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma   100         100
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem   100         100
8.6.2.3. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs   100         100
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 43 200           43 200
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 3 200           3 200
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 40 000           40 000
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 18 000           18 000

Pielikums nr.1
 „Stopiņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu 

plāna projekts 2017. gadam”

1. Apstiprināt konsolidēto Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plānu 2017. gadam (Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt konsolidēto pamatbudžeta izdevumu plāna projektu 2017. gadam (Pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt konsolidēto speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna projektu 2017. gadam (Pielikums Nr.3).

2017. gada 25. janvārī Stopiņu novadā  (protokols Nr.91., p.4.2.10.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/17
„Par Stopiņu novada budžetu 2017. gadam”

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

1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldības 2013. gada 
27. novembra saistošajos noteikumos „Pašvaldī-
bas palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neiz-
vērtējot ienākumus” šādus grozījumus: 
1.1. Noteikumu 9.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, 
kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija 
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, tuvi-
niekam, kurš uzņēmies apbedīšanu, 10 dienu laikā, 
bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā 
norādīto kredītiestādes norēķina kontu”.
1.2. Noteikumu 23.1. punktu izteikt šādā redak-
cijā: 
„Pašvaldības palīdzība transporta izdevumiem ve-
cuma pensionāriem EUR 60,00 kalendārajā gadā, 
ja personai nav piešķirti vai nepienākas citi pabalsti 
vai atvieglojumi transporta izdevumiem”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā die-
nā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes in-
formatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

2017. gada 11. janvāris. Stopiņu novadā  (protokols Nr.90, p.4.9.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/17
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 

„Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot ienākumus”

Izdoti saskaņā ar: LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 

ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzī-
votājiem, neizvērtējot ienākumus” (turpmāk – noteikumi).
Lai skaidri un nepārprotami būtu saprotams, ka Stopiņu novada dome apbedīšanas pabalstu sniedz par 
tām mirušām personām, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Stopiņu novads, saistošo noteikumu Nr. 
13/13 „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” 9.3. punktu būtu 
nepieciešams izteikt precizējošā redakcijā.

 2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos paredz precizēt punktu Nr. 9.3.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada domes Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

 Notikušas konsultācijas ar amatpersonām. Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti vietējā 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un mājas lapā internetā www.stopini.lv.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.   

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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Kods                 Koda nosaukums Plāns 2017. 
gadam

Konso-
lidācija

Konsolidētais 
pamatbudžeta 

izdevumu plāns 
2017. gadam

01.000 Vispārējie valdības dienesti 2264253 -14950 2249303
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 830803 -14350 816453
1000 Atlīdzība 688603 0 688603
1100 Darba samaksa 538185   538185
  t.sk.deputātiem 71000   71000

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 150418   150418

2000 Preces un pakalpojumi 124810 -14350 110460
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 2000   2000
2200 Pakalpojumi 88690 -14350 74340

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 32420   32420

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1700   1700
5000 Pamatkapitāla veidošana 15150   15150
5100 Nemateriālie ieguldījumi 4000   4000
5200 Pamatlīdzekļi 11150   11150
6290 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 2240   2240
01.110 Klientu apkalpošanas centrs 10290 -600 9690
1000 Atlīdzība 8400 0 8400
1100 Darba samaksa 6797   6797

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 1603   1603

2000 Preces un pakalpojumi 1890 -600 1290
2200 Pakalpojumi 1390 -600 790

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 500   500

01.110 Vēlēšanu komisija 12450 0 12450
1000 Atlīdzība 9270   9270
1100 Darba samaksa 7500   7500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 1770   1770

2000 Preces un pakalpojumi 1862 0 1862
2200 Pakalpojumi 112   112

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1750   1750

5000 Pamatkapitāla veidošana 1318 0 1318
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0   0
5200 Pamatlīdzekļi 1318   1318

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi  
(kredītprocenti) 20000   20000

2200 Pakalpojumi (Maksājumi par valsts parāda 
apkalpošanu) 2300   2300

4300 Pārējie procentu maksājumi (Procentu maksājumi 
Valsts kasei) 17700   17700

01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta 
pašvaldību budžetam (maksājumi PFIF) 1390710   1390710

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 460374 -3700 456674
03.100 Pašvaldības policija 448500 -3700 444800
1000 Atlīdzība 367500   367500
1100 Darba samaksa 266500   266500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 101000   101000

2000 Preces un pakalpojumi 71600 -3700 67900
2200 Pakalpojumi 48700 -3700 45000

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 22900   22900

2500 Nodokļu maksājumi 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 9400   9400
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1200   1200
5200 Pamatlīdzekļi 8200   8200
03.200 Civilās drošības dienesti 11874 0 11874
1000 Atlīdzība 8404   8404
1100 Darba samaksa 6500   6500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 1904   1904

2000 Preces un pakalpojumi 3470   3470
2200 Pakalpojumi 200   200

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 3270   3270

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10794197 -318049 10476148
06.100 PA SAIMNIEKS 4401589   4401589
1000 Atlīdzība 1371060   1371060
1100 Darba samaksa 1055590   1055590

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 315470   315470

2000 Preces un pakalpojumi 2799779   2799779
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 500   500
2200 Pakalpojumi 1623450   1623450

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1033129   1033129

2500 Nodokļu maksājumi 142700   142700
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 230750   230750
5100 Nemateriālie ieguldījumi 4500   4500
5200 Pamatlīdzekļi 226250   226250
  Būvvalde 186771 -750 186021
1000 Atlīdzība 166356   166356
1100 Darba samaksa 128020   128020

Pielikums Nr.2
Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam (EUR) 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība 18 000           18 000
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 000 78 000         80 000
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 2 000 78000         80 000
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2 000 78000         80 000
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasi� cēti šajā klasi� kācijā 2 000 78000         80 000

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 
kapitalizācijas 770 000           770 000

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 770 000           770 000
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 296 200 3 367 600 76 580 27 667 0 -558 500 3 209 547
21.3.0.0. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 287 000 0 4 080 27 667 0 0 318 747
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 124 500 0 0 18 767     143 267
  Pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksa 106 000     18767     124 767
  Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 18 500           18 500
21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 1 400           1 400
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 1 400           1 400
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 161 100 0 4 080 8 900 0 0 174 080
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 41 000   4080 8900     53 980
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 24 000           24 000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 96 100           96 100
  Sporta kompleksa noma 4 800           4 800
  Ieņēmumi no Stopiņu baseina nomas 91 000           91 000
  Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 300           300
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 8 700 3 335 100 72 500 0 0 -558 500 2 857 800
21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām un medicīniskiem pakalpojumiem     72 500       72 500
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3 000            
21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 800 2461600         2 462 400
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4 900 873500   0   -558500 319 900

21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasi� cētie iestāžu ieņēmumi par  iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi 500 32 500         33 000

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasi� cētie pašu ieņēmumi 500 32500         33 000
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasi� cētie pašu ieņēmumi 500 32500         33 000
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 5 421 924 0 181 300 0 0 0 5 603 224
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 5 421 924 0 181 300 0 0 0 5 603 224
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 3 728 014 0 181 300 0 0 0 3 909 314
  No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības pamatbudžetam 186 864           186 864
  Dotācija skolēnu ēdināšanai 95 000           95 000
  IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība) 1 021 740           1 021 740
  IZM darba algas un soc.nodoklis (speciālās un internātpamatskolas) 2 125 500           2 125 500
  Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI 159 528           159 528
  Dotācija - asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 84 516           84 516
  Dotācija mācību grāmatu iegādei 21 443           21 443
  Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi     181300       181 300
  Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 3 751           3 751
  Dotācija Vienotais klientu apkalpošanas centrs 9 660            
  Projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 8 000            
  Algotie pagaidu darbi 12 012           12 012

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu � nanšu palīdzības līdz� nansētajiem projektiem (pasākumiem) 1 693 910           1 693 910

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 200 000 690 000 28 000 1 405 217 992 030 -3 115 247 200 000
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 200 000           200 000
19.3.0.0. Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti augstākas iestādes   690000 28000 1405217 992030 -3115247 0
  Kredīts no Valsts kases 565000       0   565 000
  Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2058868 265889 53401 194 104492   2482844
  Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 5700 0 0 0 0   5700
  Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā 19 639 014 4 401 589 339 281 1 433 078 1 096 522 -3 673 747 23 235 737
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1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 38336   38336

2000 Preces un pakalpojumi 17815 -750 17065
2100 Komandējumi un dienesta braucieni     0
2200 Pakalpojumi 10715 -750 9965

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 7100   7100

5000 Pamatkapitāla veidošana 2600 0 2600
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1000   1000
5200 Pamatlīdzekļi 1600   1600

06.600 Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība 6205837 -317299 5888538

1000 Atlīdzība 42000   42000
1100 Darba samaksa 35400   35400

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 6600   6600

2000 Preces un pakalpojumi 536025 -297299 238726
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0   0
2200 Pakalpojumi 526325 -294799 231526

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 9700 -2500 7200

5000 Pamatkapitāla veidošana 5627812 -20000 5607812
5100 Nemateriālie ieguldījumi 32361   32361
5200 Pamatlīdzekļi 5595451 -20000 5575451

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un 
pakalpojumi, PA STOPIŅU AMBULANCE 378733 -14000 364733

07.200 PA „Stopiņu ambulance” 357281 -14000 343281
1000 Atlīdzība 242330   242330
1100 Darba samaksa 187000   187000

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 55330   55330

2000 Preces un pakalpojumi 85871 -14000 71871
2200 Pakalpojumi 53920 -14000 39920

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 31821   31821

2500 Nodokļu maksājumi 130   130
5000 Pamatkapitāla veidošana 11080   11080
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0   0
5200 Pamatlīdzekļi 11080   11080

6320 Pabalsti veselībai (PA Ambulance, I.Vīksnes 
privātprakse) 18000   18000

07.620 Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 
un slimību pro� lakses pasākumi - projekts 21452   21452

2000 Preces un pakalpojumi 21452   21452
2200 Pakalpojumi 21452   21452
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1014127 -37896 976231
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 598364 -17540 580824
08.110 Sporta komplekss 384225 -11820 372405
1000 Atlīdzība 140035   140035
1100 Darba samaksa 100400   100400

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 39635   39635

2000 Preces un pakalpojumi 164631 -11820 152811
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 300   300
2200 Pakalpojumi 139540 -11820 127720

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 24791   24791

3260 Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 65559   65559
5200 Pamatlīdzekļi 65559   65559
6400 Atbalsts sportistiem 14000   14000
08.120 Stopiņu baseins 214139 -5720 208419
1000 Atlīdzība 114749   114749
1100 Darba samaksa 85100   85100

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 29649   29649

2000 Preces un pakalpojumi 98990 -5720 93270
2200 Pakalpojumi 83460 -5720 77740

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 15530   15530

5000 Pamatkapitāla veidošana 400   400
5200 Pamatlīdzekļi 400   400
08.200 Kultūra 415763 -20356 395407
08.210 Bibliotēkas 109564 -1946 107618
08.211 Ulbrokas bibliotēka 73134 -390 72744
1000 Atlīdzība 57805   57805
1100 Darba samaksa 44070   44070

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 13735   13735

2000 Preces un pakalpojumi 11209 -390 10819
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 150   150
2200 Pakalpojumi 8319 -390 7929

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1720   1720

2400 Periodika 1020   1020
5000 Pamatkapitāla veidošana 3500   3500
5200 Pamatlīdzekļi 3500   3500
  t. sk. grāmatas 3500   3500

7210 Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām 
pašvaldībām 620   620

08.212 Sauriešu bibliotēka 36430 -1556 34874
1000 Atlīdzība 27568   27568
1100 Darba samaksa 20750   20750

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 6818   6818

2000 Preces un pakalpojumi 5097 -1556 3541
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 30   30
2200 Pakalpojumi 3232 -1556 1676

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1035   1035

2400 Periodika 800   800
5000 Pamatkapitāla veidošana 3205   3205
5200 Pamatlīdzekļi 3205   3205
  t. sk. grāmatas 2100   2100

7210 Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām 
pašvaldībām 560   560

08.230 Kultūras centri, nami un klubi 292892 -15400 277492

1000 Atlīdzība 129842   129842
1100 Darba samaksa 102500   102500

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 27342   27342

2000 Preces un pakalpojumi 155750 -15400 140350
2200 Pakalpojumi 98860 -15400 83460

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 56890   56890

3260 Dotācijas nevalstiskām organizācijām un biedrībām 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 4700   4700
5200 Pamatlīdzekļi 4700   4700
6423 Pārējie pabalsti naudā 2600   2600
08.290 Pārējā citur neklasi� cētā kultūra (TMSt.) 13307 -3010 10297
1000 Atlīdzība 8577   8577
1100 Darba samaksa 6640   6640

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 1937   1937

2000 Preces un pakalpojumi 4480 -3010 1470
2200 Pakalpojumi 4190 -3010 1180

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 290   290

5000 Pamatkapitāla veidošana 250   250
5200 Pamatlīdzekļi 250   250
09.000 Izglītība 7551411 -148860 7402551
09.100 Pirmsskolas izglītība 1466203 -78050 1388153
1000 Atlīdzība 1103643   1103643
1100 Darba samaksa 854562   854562

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 249081   249081

2000 Preces un pakalpojumi 326360 -78050 248310
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 100    
2200 Pakalpojumi 166770 -78050 88720

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 159490   159490

5000 Pamatkapitāla veidošana 36200   36200
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0   0
5200 Pamatlīdzekļi 36200   36200
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 0   0
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 5250503 -63640 5186863
09.210 Stopiņu pamatskola 796357 -27760 768597
1000 Atlīdzība 654997   654997
1100 Darba samaksa 513176   513176

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 141821   141821

2000 Preces un pakalpojumi 130290 -27760 102530
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 250   250
2200 Pakalpojumi 53280 -27760 25520

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 76760   76760

5000 Pamatkapitāla veidošana 10760 0 10760
5200 Pamatlīdzekļi 10760   10760
  t. sk. grāmatas 2900   2900
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 310   310
09.220 Ulbrokas vidusskola 1900000 -17180 1882820
1000 Atlīdzība 1304676   1304676
1100 Darba samaksa 1030160   1030160

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 274516   274516

2000 Preces un pakalpojumi 386171 -17180 368991
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 2100   2100
2200 Pakalpojumi 156990 -17180 139810

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 227081   227081

5000 Pamatkapitāla veidošana 203153   203153
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1500   1500
5200 Pamatlīdzekļi 201653   201653
  t. sk.grāmatas 12500   12500
6450 Balvas olimpiāžu uzvarētājiem 6000   6000
09.240 Gaismas speciālā internātpamatskola 1096522 -7700 1088822
1000 Atlīdzība 863070   863070
1100 Darba samaksa 691223   691223

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 171847   171847

2000 Preces un pakalpojumi 195271 -7700 187571
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 1020   1020
2200 Pakalpojumi 103690 -7700 95990

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 90361   90361

2500 Nodokļu maksājumi 200   200
5000 Pamatkapitāla veidošana 38181 0 38181
5200 Pamatlīdzekļi 38181   38181
  t.sk.grāmatas 400   400
09.260 Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 1433078 -11000 1422078
1000 Atlīdzība 983310   983310
1100 Darba samaksa 779615   779615

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 203695   203695

2000 Preces un pakalpojumi 405408 -11000 394408
2200 Pakalpojumi 177050 -11000 166050

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 227788   227788

2400 Izdevumi periodikas iegādei 570   570
5000 Pamatkapitāla veidošana 44360 0 44360
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1600   1600
5200 Pamatlīdzekļi 42760   42760
  t. sk. grāmatas 2800   2800
7240 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam     0
09.250 Pierīgas Izglītības un sporta pārvalde 17896   17896
7210 Transferti izglītības pakalpojumiem 17896   17896
09.510 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 384705 -7170 377535
1000 Atlīdzība 321800   321800
1100 Darba samaksa 251600   251600

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 70200   70200

2000 Preces un pakalpojumi 49580 -7170 42410
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 500   500
2200 Pakalpojumi 36980 -7170 29810
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    Autoceļu fonds     Dabas resursu nodoklis      

Kods Ieņēmumu un izdevumu nosaukums Stopiņu no-
vada dome

PA „Saim-
nieks” Konsolidācija Pavisam Stopiņu no-

vada dome
PA „Saim-

nieks” Konsolidācija Pavisam

Konsolidētais 
speciālā budžeta 
2017. gada plāns, 

EUR
  Ieņēmumi - pavisam 142324 142412 -142312 142424 3819280 328163 -318880 3828563 3970887
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis         360000     360000 360000

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

18.6.2.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 142312     142312         142312
19.3.0.0. Pašvaldības iekšējie transferti   142312 -142312 0   318880 -318880 0 0
  Tekošā gada ieņēmumi 142312 142412 -142412 142312 360000 318980 -318880 360100 502412
  Atlik. gada sākumā 12 0   12 3459280 9183   3468463 3468475
  Izdevumi kopā 142324 142412 -142312 142424 3819280 328163 -318880 3828563 3970987
  Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi 142324 142412 -142312 142424 3819280 328163 -318880 3828563 3970987
1000 Atlīdzība   37200   37200 0 0   0 37200
1100 Darba samaksa   30100   30100   0   0 30100
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas   7100   7100   0   0 7100
2000 Preces un pakalpojumi 12 105212 0 105224 98005 27703 0 125708 230932
2200 Pakalpojumi 12 9230   9242 98005 27703   125708 134950

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000   95982   95982       0 95982

2500 Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi           0   0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0 3402395 300460 0 3702855 3702855
5100 Nemateriālie ieguldījumi               0 0
5200 Pamatlīdzekļi   0   0 3402395 300460   3702855 3702855
7230 Pašvaldību budžeta iekšējie transferti 142312   -142312 0 318880 0 -318880 0 0
  Atlikums gada beigās 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J.Pumpurs,  Stopiņu novada domes  priekšsēdētājs

Pielikums Nr.3
2017. gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns, EUR

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 12100   12100

5000 Pamatkapitāla veidošana 12325   12325
5200 Pamatlīdzekļi 12325   12325
6400 Pārējie pabalsti 1000   1000
09.810 Pārējā izglītības vadība 450000   450000
2200 Pakalpojumi 130000   130000

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti (skol. savst. norēķini) 320000   320000

  Eiropas brīvprātīgo darba projekti 6650 0 6650
2000 Preces un pakalpojumi 6650 0 6650
2200 Pakalpojumi 5450   5450

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1200   1200

10.000 Sociālā aizsardzība 978886 -21045 957841
10.400 Bāriņtiesa 52000 -1595 50405
1000 Atlīdzība 47975   47975
1100 Darba samaksa 36800   36800

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 11175   11175

2000 Preces un pakalpojumi 4025 -1595 2430
2200 Pakalpojumi 3475 -1595 1880

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 550   550

5000 Pamatkapitāla veidošana 0   0
5200 Pamatlīdzekļi 0   0
10.510.00 Projekts jauniešiem, kuri nestrādā „Proti un dari” 10950 0 10950
2000 Preces un pakalpojumi 10950 0 10950
2200 Pakalpojumi 9450 0 9450

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1500   1500

10.510.00 Projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 8000   8000

2000 Preces un pakalpojumi 8000   8000
2200 Pakalpojumi 8000   8000
10.900 Ulbrokas dienas centrs 26491 -1100 25391
1000 Atlīdzība 17509   17509
1100 Darba samaksa 13226   13226

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 4283   4283

2000 Preces un pakalpojumi 7892 -1100 6792
2200 Pakalpojumi 4015 -1100 2915

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 3877   3877

5000 Pamatkapitāla veidošana 1090 0 1090
5200 Pamatlīdzekļi 1090   1090
10.900 Sauriešu dienas centrs 38000 -4020 33980
1000 Atlīdzība 26160   26160
1100 Darba samaksa 19120   19120

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 7040   7040

2000 Preces un pakalpojumi 9280 -4020 5260
2200 Pakalpojumi 8080 -4020 4060

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1200   1200

5000 Pamatkapitāla veidošana 2560   2560
5200 Pamatlīdzekļi 2560   2560
10.900 Upesleju dienas centrs 46468 -6920 39548
1000 Atlīdzība 27548   27548
1100 Darba samaksa 20420   20420

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 7128   7128

2000 Preces un pakalpojumi 17520 -6920 10600
2200 Pakalpojumi 12000 -6920 5080

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5520   5520

5000 Pamatkapitāla veidošana 1400   1400
5200 Pamatlīdzekļi 1400   1400
10.900 Cekules dienas centrs 23844 -4110 19734
1000 Atlīdzība 15564   15564
1100 Darba samaksa 11900   11900

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 3664   3664

2000 Preces un pakalpojumi 7580 -4110 3470
2200 Pakalpojumi 6325 -4110 2215

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1255   1255

5000 Pamatkapitāla veidošana 700   700
5200 Pamatlīdzekļi 700   700
10.900 Līču dienas centrs 25470 -1780 23690
1000 Atlīdzība 17350   17350
1100 Darba samaksa 13490   13490

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 3860   3860

2000 Preces un pakalpojumi 8120 -1780 6340
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0   0
2200 Pakalpojumi 6650 -1780 4870

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1470   1470

10.700 Aprūpe 3740 0 3740
1000 Atlīdzība 3740   3740
1100 Darba samaksa 3025   3025

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 715   715

10.700 Pārējā citur neklasi� cētā sociālā aizsardzība 493465 0 493465
3230 Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām 13065   13065
  t.sk. Pensionāru padome 3147   3147
  Daudzbērnu biedrība 1068   1068
  Represēto biedrība 4500   4500
  Sarkanais Krusts 350   350
  Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze 4000   4000
6000 Sociālie pabalsti 451400   451400
6250 Pašvaldību sociālie pabalsti naudā 50000   50000
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā GMI 31000   31000
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 30000   30000
6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 47700   47700
6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā 50000   50000

6400 Pārējie klasi� kācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 242700   242700

7210 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai 29000   29000
10,500 Algotie pagaidu darbi 12012 0 12012
1000 Atlīdzība 4387   4387
1100 Darba samaksa 3550   3550

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 837   837

2000 Preces un pakalpojumi 225   225
2200 Pakalpojumi 25   25

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 200   200

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 7400   7400
7200 Pašvaldību uzturēšanas transferti 0   0

7245
Pašvaldības atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts 
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

0   0

10.900 Sociālais dienests 153930 -1520 152410
1000 Atlīdzība 144595   144595
1100 Darba samaksa 112240   112240

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 32355   32355

2000 Preces un pakalpojumi 7835 -1520 6315
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 300   300
2200 Pakalpojumi 6755 -1520 5235

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 780   780

5000 Pamatkapitāla veidošana 1500   1500
5200 Pamatlīdzekļi 1500   1500
  Asistentu pakalpojumi 84516 0 84516
1000 Atlīdzība 74006   74006
1100 Darba samaksa 59879   59879

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 14127   14127

2000 Preces un pakalpojumi 10510   10510
2200 Pakalpojumi 10000   10000

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 510   510

  Kredīta atmaksa Stopiņu novada dome 352256   352256
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā atbilstoši normatīvajiem 
aktiem tiek sniegta Stopiņu novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā Stopiņu novada administratī-
vajā teritorijā deklarētiem iedzīvo-
tājiem, palīdzības reģistrus, kārtību, 
kādā personas reģistrējamas palīdzī-
bas reģistrā un izslēdzamas no tā.

2. Personas tiesības saņemt palī-
dzību nosaka likums „Par palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 
likums „Par dzīvojamo telpu īri”, 
likums „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 
un šie noteikumi.

3. Stopiņu novada domes Vese-
lības aizsardzības, sociālo lietu un 
dzīvokļu komiteja (turpmāk – Ko-
miteja) izskata jautājumu par pa-
līdzības sniegšanu pēc būtības un 
iesniedz lēmumprojektu Stopiņu 
novada domei (turpmāk – Dome), 
lai sniegtu šādu palīdzību:

3.1. izīrētu Pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu;

3.2. izīrētu dzīvokli sociālajā dzī-
vojamā mājā vai sociāli dzīvojamu 
telpu;

3.3. nodrošinātu ar pagaidu dzī-
vojamo telpu;

3.4. palīdzētu apmainīt īrēto dzī-
vojamo telpu pret citu īrējamu dzī-
vojamo telpu;

4. Lēmumu par personu reģis-
trēšanu palīdzības reģistros un iz-
slēgšanu no tiem, kā arī palīdzības 
sniegšanu dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā pieņem Dome, ievērojot 
normatīvos aktus un šos saistošos 
noteikumus. 

5. Domes lēmumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā var pārsū-
dzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Pašvaldības palīdzības dzīvo-
jamās telpas jautājumu risināšanā 
reģistru uzturēšanu veic Komiteja.

7. Katru gadu novembra mēneša 
pirmajā Komitejas sēdē Komiteja 
apkopo informāciju par Pašvaldības 
reģistra datiem, Pašvaldības snieg-
to palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu uzskaites datus un 
iesniedz informāciju Domei.

8. Pašvaldība palīdzību sniedz ti-
kai palīdzības reģistros iekļautajām 
personām, izņemot gadījumus, kad 
neatliekami sniedzama palīdzība 
saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. 
pantu.

9. Komiteja veido šādus palīdzī-
bas reģistrus:

I reģistrs – pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas izīrēšana;

II reģistrs – nodrošināšana ar pa-
gaidu dzīvojamām telpām;

III reģistrs – palīdzība īrētās dzī-
vojamās telpas apmaiņā pret citu 
īrējamu dzīvojamo telpu;

IV reģistrs – sociālo dzīvokļu vai 
sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana.

I reģistrā personas reģistrējamas 
divās grupās: 1) pirmām kārtām no-
drošināmas personas un 2) vispārējā 

kārtībā nodrošināmās personas.
II. Personu kategorijas, kurām ir 

sniedzama palīdzība dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā

10. Personām neatliekami snie-
dzama palīdzība likuma „Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 13. pantā noteiktajā gadījumā. 

11. I reģistrā papildus likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. pantā noteiktajām 
personām pirmām kārtām ar dzī-
vojamo telpu nodrošināmo personu 
reģistrā tiek reģistrētas: 

1.1. personas, kuras dzīvo dena-
cionalizētā vai likumīgajam īpaš-
niekam atdotā mājā uz ordera vai 
īres līguma pamata un to lietojušas 
līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja 
viena cilvēka ģimenē nepārsniedz 2 
(divas) minimālās mēnešalgas algas, 
bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki 
cilvēki, ienākumi nepārsniedz 1,5 
(pusotras) minimālās mēnešalgas 
vienam cilvēkam, ja to lietošanā vai 
īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

1.2. maznodrošinātās personas 
(ģimenes), kuras īrē dzīvojamo tel-
pu avārijas stāvoklī, par ko ir sastā-
dīts Stopiņu novada Būvvaldes akts;

1.3. maznodrošināti pensionāri, 
personas ar invaliditāti vai ģimenes, 
kurās ir vismaz viens nepilngadīgs 
bērns, kuri dzīvo dzīvošanai nede-
rīgā telpā;

1.4. personas, kuras audzina 
bērnu invalīdu ar kustību traucēju-
miem un dzīvo īrētā dzīvojamā telpā 
augstāk par pirmo stāvu bez vides 
pieejamības.

12. I reģistrā papildus likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 15. pantā noteiktajām 
personām vispārējā kārtībā ar dzī-
vojamo telpu nodrošināmo personu 
reģistrā tiek reģistrētas:

12.1. Maznodrošinātas personas, 
kuras īrē tādu pašvaldības dzīvoja-
mo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo 
dažāda dzimuma personām (izņe-
mot laulātos), kuras vecākas par de-
viņiem gadiem, un kuras deklarēju-
šas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, 
ja turklāt:

12.1.1. ģimenē ir trīs vai vairāk 
nekā trīs nepilngadīgas personas;

12.1.2. tās audzina personu ar in-
validitāti (līdz 18 gadu vecumam);

12.1.3. ģimenē visi pilngadīgie ģi-
menes locekļi ir pensionāri vai per-
sonas ar invaliditāti;

12.1.4. tās ir atsevišķi dzīvojošas 
pensijas vecuma personas, kurām 
nav apgādnieku;

12.1.5. tās ir atsevišķi dzīvojošas 
personas, kurām nav apgādnieku.

12.2. Personas, kuras ir deklarētas 
Stopiņu novada administratīvajā te-
ritorijā ne mazāk kā 1 (vienu) gadu, 
bet esošajā apdzīvojamā platībā tām 
nav iespējams dzīvot pamatotu aps-
tākļu dēļ, ko apliecina Domes Bā-
riņtiesas vai Domes Sociālā dienesta 
atzinums.

13. II reģistrā papildus likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 23. pantā noteiktajām 
pagaidu dzīvojamās telpas izīrēša-

nas reģistrā tiek reģistrētas perso-
nas, kurām neatliekami sniedzama 
palīdzība, bet personu nav iespē-
jams nodrošināt ar dzīvojamo telpu, 
vai ja personas dzīvojamā telpa pēc 
ārkārtas gadījuma tiek atjaunota. 

14. III reģistrā tiek reģistrētas:
14.1. Personas, kuras vēlas īrēt 

pašvaldības īpašumā vai lietojumā 
esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret 
citu īrējamu dzīvojamo telpu ar ma-
zāku platību vai ar zemāku labiekār-
tojuma līmeni;

14.2. Personas, kuras veselības 
stāvokļa dēļ vēlas īrēt pašvaldības 
dzīvojamo telpu zemākos stāvos, ko 
apliecina ārsts–speciālists;

14.3. Personas, kuras vismaz trīs 
gadus ir īrējušas pašvaldības dzīvo-
jamo telpu un vēlas apmainīt šo īrē-
to telpu pret citu pašvaldībai piede-
rošu neizīrētu dzīvojamo telpu.

15. Šo noteikumu 12.1 un 14.3. 
apakšpunktā minētajā reģistrā re-
ģistrētām personām pašvaldības 
īrēto telpu apmaiņa tiek veikta, ja no 
brīvās dzīvojamās telpas ir atteiku-
šās visas reģistros reģistrētās perso-
nas. Personai (ģimenei), kura vēlas 
apmainīt īrēto dzīvojamo telpu, nav 
parādsaistību par īri un saņemta-
jiem pakalpojumiem, un iepriekš 
īrētajai pašvaldības dzīvojamai tel-
pai, to atbrīvojot, ir jābūt dzīvošanai 
derīgai.

16. IV reģistrā tiek reģistrētas li-
kuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 
5. panta pirmās daļas 1. līdz 3. pun-
ktā minētās personas (ģimenes).

III. Kārtība, kādā personas tiek 
reģistrētas reģistros

17. Persona, kura vēlas saņemt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā, Domē iesniedz motivētu 
rakstveida iesniegumu un doku-
mentus, kas apliecina, ka persona 
ir tiesīga saņemt palīdzību, iesnie-
gumā norādot, kādi palīdzības veidi 
personai nepieciešami. Ja iesniegu-
mu iesniedz ģimene, to paraksta visi 
pilngadīgie ģimenes locekļi. Iesnie-
gumā persona apliecina, ka tās vai tā 
laulātā (ģimenes) īpašumā nav dzī-
vošanai derīgas dzīvojamās telpas.

18. Papildus noteikumu 17. pun-
ktā norādītajam iesniegumam per-
sona iesniedz sekojošu dokumentu 
kopijas, vienlaikus uzrādot attiecīgā 
dokumenta oriģinālu, kuras aplieci-
na personas tiesības saņemt palīdzī-
bu:

18.1. Personas, kurām saskaņā 
ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 
sniedzama palīdzība gadījumos, ja 
tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās 
telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, 
kurš stājies spēkā, kopiju;

18.2. Politiski represētās perso-
nas, kuras tiek izliktas no dzīvoja-
mās telpas likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 pan-
ta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, 
ja to lietošanā nav citas dzīvojamās 
telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, 
kurš stājies spēkā, kopija;

18.3. Bērni bāreņi un bērni, kuri 

palikuši bez vecāku gādības un au-
dzināti bērnu aprūpes un audzinā-
šanas iestādē vai pie aizbildņa – Sto-
piņu novada bāriņtiesas vai tiesas 
sprieduma par aizgādību tiesību 
atņemšanu kopija;

18.4. Personas ar nepilngadīgiem 
bērniem – bērnu dzimšanas apliecī-
bu kopijas vai bāriņtiesas lēmuma 
par aizbildnības nodibināšanu un 
aizbildņa iecelšanu kopiju;

18.5. Pensionāri – pensijas aplie-
cības kopiju;

18.6. Politiski represētās perso-
nas – politiski represētās personas 
apliecības kopiju;

18.7. Repatrianti – repatrianta iz-
ziņas kopiju un arhīva izziņu par re-
patrianta, viņa vecāku vai vecvecāku 
pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīves-
vietu (pierakstu) pirms izceļošanas 
no Latvijas;

18.8. Personas ar invaliditāti – in-
validitātes apliecības kopiju;

18.9. Personas, kuras pēc soda iz-
ciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma 
vietas – izziņas par atbrīvošanu pēc 
brīvības atņemšanas soda izciešanas 
kopiju;

18.10. Persona, kura vēlas saņemt 
palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir 
atzīta par dzīvošanai nederīgu (avā-
rijas stāvoklis), iesniedz Stopiņu no-
vada Būvvaldes akta kopiju;

18.11. Personas, kuras dzīvo īrē-
tās dzīvojamās telpās, iesniedz īres 
līguma kopiju.

19. Persona noteikumu 18. pun-
ktā norādītos dokumentus var ne-
iesniegt, ja tie ir iesniegti vai tos ir 
izsniegusi kāda no Pašvaldības insti-
tūcijām.

20. Pēc personas iesnieguma sa-
ņemšanas Komiteja veic iesniegumā 
norādītās informācijas pārbaudi, 
nepieciešamības gadījumā infor-
māciju iegūst no citām valsts vai 
pašvaldības institūcijām vai valsts 
vestajiem reģistriem, kā arī, ja ne-
pieciešams, personai var pieprasīt 
papildus dokumentus informācijai 
precizēšanai.

21. Personas, kuras noteikumos 
noteiktā kārtībā ir atzītas par tiesī-
gām saņemt palīdzību un iekļauja-
mas palīdzības reģistrā, reģistrē ar 
datumu, kad tās iesniegušas Domei 
iesniegumu un dokumentus, kas 
apliecina personas tiesības saņemt 
attiecīgo palīdzības veidu.

22. Lēmumu par to, vai perso-
na ir tiesīga saņemt palīdzību un ir 
iekļaujama palīdzības reģistrā at-
bilstoši palīdzības veidam, kāds no-
rādīts personas iesniegumā, kā arī 
lēmumu par personas izslēgšanu no 
palīdzības reģistra pieņem Dome.

23. Reģistrā iekļautās personas 
pienākums vienu reizi gadā no 
1. septembra līdz 1. oktobrim ie-
sniegt dokumentus, kas apliecina, 
ka joprojām pastāv apstākļi, kas bija 
par pamatu šīs personas reģistrēša-
nai attiecīgajā reģistrā, papildus ie-
sniedzami dokumenti par izmaiņām 
ģimenes sastāvā.

IV. Par palīdzības atteikumu 
dzīvokļa jautājumu risināšanā

24. Papildus likuma „Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. 
panta piektajā daļā noteiktajam, Ko-
miteja pieņem lēmumu atteikt atzīt 
personu par tiesīgu saņemt likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 3. panta pirmā punktā 
noteiktā palīdzība, ja persona pirms 
palīdzības lūgšanas apzināti, ar savu 
rīcību ir pasliktinājusi savas dzīves 
apstākļus, proti, ne senāk kā pirms 
5 (pieciem) gadiem:

24.1. Personas īrētās dzīvojamās 
telpas īres līgums izbeigts sakarā ar 
dzīvojamās telpas bojāšanu vai citā-
du dzīvojamās telpas lietošanas no-
teikumu pārkāpšanu;

24.2. Personas īrētās dzīvojamās 
telpas īres līgums izbeigts sakarā ar 
īres maksas un maksas par pakalpo-
jumu parādu, lai gan persona varēja 
neuzkrāt parādu, jo personas ģime-
nes pilngadīgo ģimenes locekļu ko-
pējie ienākumi īres līguma darbības 
laikā nebija zemāki par attiecīgā mē-
nesi valstī noteikto viena iedzīvotāja 
pilna iztikas preču un pakalpojumu 
groza vidējo vērtību euro;

24.3. Personas īrētās dzīvojamās 
telpas īres līgums izbeigts sakarā ar 
to, ka persona nelikumīgi iemitina 
īrētāja dzīvojamā telpā citas perso-
nas, tādējādi pārkāpjot dzīvojamās 
telpas iekšējās kārtības un ar perso-
nu noslēgtā īres līguma noteikumus 
vai arī samazinot dzīvojamās telpas 
platību līdz tādai platībai, kas ir ma-
zāka par 6 m2 uz vienu cilvēku.

25. Komiteja ir tiesīga pieņemt lē-
mumu atteikt palīdzību, vienlaikus 
atceļot arī iepriekš savu pieņemto lē-
mumu par palīdzības sniegšanu, ja:

25.1. persona atsakās no palīdzī-
bas, iesniedzot par to attiecīgu ie-
sniegumu;

25.2. persona sniegusi nepatiesas 
ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par 
pamatu palīdzības sniegšanai;

25.3. zuduši apstākļi, kas bijuši 
par pamatu palīdzības sniegšanai šai 
personai;

25.4. persona noteikumu 23. 
punktā noteiktajā termiņā nav ie-
sniegusi dokumentus, kas apliecina 
tiesības saņemt noteikumos noteik-
to palīdzību;

25.5. personai sniegta palīdzība, 
bet persona novilcina palīdzības 
sniegšanas procesu, nepamatoti at-
sakoties no vismaz trim dzīvojamo 
telpu īres piedāvājumiem;

25.6. personai pieder cits nekus-
tamais īpašums, no kura var gūt ik-
mēneša ienākumus;

25.7. darba spējīga persona pirms 
palīdzības lūgšanas ilgāk kā 9 (devi-
ņus) mēnešus nestrādā algotu darbu 
un nav reģistrējusies kā bezdarb-
nieks Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā;

25.8. persona Domes noteiktā 
termiņā nenoslēdz īres līgumu.

26. Par atteikumu atzīt perso-
nu par tiesīgu saņemt likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 3. panta pirmajā punktā 
noteikto palīdzību Komiteja sniedz 
lēmuma priekšlikumu Domei.

2016. gada 14. decembrī Stopiņu novadā (protokols Nr.89., p.3.3.)

Saistošie noteikumi Nr. 16/16
„Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 
7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas ceturto punktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu, 14. panta septītās daļas pirmo punktu, 

15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26. panta pirmo daļu un 27. panta otro daļu, 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. pantu un 6. pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu
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27. Ja persona tiek izslēgta no pa-

līdzības reģistra, ne vēlāk kā 2 (di-
vas) nedēļas pirms personas izslēg-
šanas tai nosūtāms rakstveida pazi-
ņojums uz norādīto adresi. Persona 
tiek izslēgta no palīdzības reģistra 
noteikumu noteiktajā kārtībā ar lē-
muma pieņemšanas dienu.

V. Dzīvojamo telpu piedāvāša-
nas kārtība

28. Noteikumu izpratnē dzīvoja-
mās telpas tiek klasi� cētas:

28.1. dzīvojamā telpa – dzīvok-
lis ar ērtībām, dzīvoklis ar daļējām 
ērtībām, dzīvoklis bez ērtībām un 
dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā 
esošām palīgtelpām;

28.2. dzīvoklis ar ērtībām – dzī-
voklis, kas nodrošināts ar centrālap-
kuri vai autonomo gāzes/elektrības 
apkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens 
apgādi un kanalizāciju, sadzīves at-
kritumu izvešanu, karstā ūdens ap-
gādi (centrālais ūdensvads, boilers 
vai gāzes katls), dabasgāzes apgādi 
(var būt vēl citi papildpakalpojumi);

28.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzī-
voklis, kas nodrošināts ar krāsns 
apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju 
(dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), sadzī-
ves atkritumu izvešanu;

28.4. dzīvoklis ar daļējām ērtī-
bām – dzīvoklis, kurā nodrošināti 
visi dzīvoklī bez ērtībām pieejamie 
pamatpakalpojumi un kāds(i) no 
dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem pa-
pildpakalpojumiem;

28.5. dzīvojamā telpa ar kopējā 
lietošanā esošām palīgtelpām – dzī-
vojamā telpa dažādu sociālo grupu 
dzīvojamā mājā vai istabu plānoju-
ma dzīvojamā mājā, kurās palīgtel-
pas (virtuve, tualete, duša) nodotas 
koplietošanā vairākiem īrniekiem;

28.6. sociālā dzīvojamā telpa – 
dzīvojamā telpa, kurai noteikts soci-
ālās dzīvojamās telpas statuss.

29. Neizīrētu Pašvaldībai piedero-
šu dzīvojamo telpu Komiteja piedā-
vā īrēt šādā secībā:

29.1.  personām, kurām saskaņā 
ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” neatliekami 
sniedzama palīdzība;

29.2. ja noteikumu 29.1. punktā 
minēto personu nav vai tās no pie-
dāvājuma atteikušās, vai paziņo-
jumā norādītajā termiņā nesniedz 
atbildi, tad telpas tiek piedāvātas 
personām, kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmām kārtām re-
ģistrācijas secībā;

29.3. ja noteikumu 29.2. punktā 
minēto personu nav vai tās no pie-
dāvājuma atteikušās, vai paziņo-
jumā norādītajā termiņā nesniedz 
atbildi, tad neizīrēto dzīvojamo tel-
pu piedāvā īrēt personām, kuras ar 
dzīvojamo telpu nodrošināmas vis-
pārējā kārtībā reģistrācijas secībā;

29.4. ja noteikumu 29.3. punktā 
minēto personu nav vai tās no pie-
dāvājuma atteikušās, vai paziņoju-
mā norādītajā termiņā nesniedz at-
bildi, tad neizīrēto dzīvojamo telpu 
piedāvā īrētās dzīvojamās platības 
apmaiņas palīdzības reģistrā reģis-
trētām personas reģistrācijas secībā.

30. Noteikumos noteiktajos ga-
dījumos personām, kurām neatlie-
kami sniedzama palīdzība, piešķi-
rot pagaidu dzīvojamo telpu, tiek 
piedāvātas ar Domes lēmumu šiem 
gadījumiem rezervētas dzīvojamās 
telpas.

31. Personai, kura reģistrēta palī-
dzības I reģistrā, tiek piedāvāta dzī-
vojamā telpa vai vairākas atsevišķas 
dzīvojamās telpas, nosakot istabu 
skaitu:

31.1. viena istaba – vienai perso-
nai vai laulātajiem;

31.2. divas istabas – ģimenei, kurā 
ir divi (izņemot laulātos) vai trīs cil-
vēki;

31.3. trīs istabas vai vairāk – ģi-
menei, kurā ir četri vai vairāk cilvē-
ku.

32. Personai ar veselības traucēju-
miem tiek piedāvāta īrei dzīvojamā 
telpa, kas atrodas dzīvojamās mājas 
pirmajā vai otrajā stāvā.

33. Personai ar invaliditāti, kas 
saistīta ar kustību traucējumiem, 
tiek piedāvāta īrei dzīvojamā telpa, 
kas ir pielāgota personas ar invalidi-
tāti vajadzībām.

34. Personai (ģimenei), kura iz-
likta no dzīvojamās telpas likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 28.2  pan-
tā noteiktajā gadījumā, piedāvā īrei 
dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā 
esošām palīgtelpām.

35. Personai, kura atbilstoši liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 14. panta pirmās da-
ļas 5. punktam sniedzama palīdzība, 
piedāvā īrei dzīvojamo telpu ar ko-
pējā lietošanā esošām palīgtelpām.

36. Izīrējamas dzīvojamās telpas 
piedāvāšanu atliek uz laiku ne ilgā-
ku par vienu gadu, kamēr reģistrā 
reģistrētā persona atrodas:

36.1. ārstniecības vai rehabilitā-
cijas iestādē un iesniegts medicīnas 
iestādes vai ārsta apliecinājums;

36.2. ieslodzījuma vietā un ie-
sniegts brīvības atņemšanas iestādes 
apliecinājums.

37. Pašvaldība izīrē:
37.1. dzīvojamās telpas uz laiku 

līdz 3 (trīs) gadiem, īres līgumā ie-
kļaujot saistību, kas paredz īrnieka 
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, 
ja īrnieks pilda līguma nosacījumus;

37.2. sociālās dzīvojamās telpas 
uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem 
un īres līgumu atjauno ikreiz, kad 
saņemts īrnieka iesniegums par lī-
guma atjaunošanu, ja persona nav 
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvo-
jamo telpu.

38. Dzīvojamās telpas īres līguma 
pagarināšanas pamatotību vērtē Ko-
miteja, iesniedzot lēmuma projekta 
priekšlikumu Domei.

VI. Nodrošināšana ar pagaidu 
dzīvojamo platību

39. Ar pagaidu dzīvojamo telpu 
tiek nodrošinātas personas, kas tiek 
reģistrētas noteikumu II reģistrā, kā 
arī, ja tā stihiskas nelaimes, avārijas 
u.c. ārkārtas apstākļu rezultātā zau-
dējusi vienīgo dzīvesvietu vai tā kļu-
vusi bīstama dzīvošanai.

40. Ar pagaidu dzīvojamo telpu 
personas tiek nodrošinātas ne ilgāk 
par gadu.

VII. Sociālo dzīvokļu vai sociālo 
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

41. Sociālo dzīvokli vai soci-
ālo dzīvojamo telpu ir tiesības īrēt 
personai (ģimenei), kura ir sociāli 
maznodrošināta (trūcīga) vai soci-
āli mazaizsargāta, īrē pašvaldības 
īpašumā esošu dzīvokli, ir izteikusi 
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un uz 
kuru ir attiecināms viens no šādiem 
nosacījumiem:

41.1. attiecībā uz to ir stājies li-
kumīgā spēkā tiesas spriedums par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas sa-
skaņā ar likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 29. panta pirmās daļas 2. 
punktu;

41.2. persona ir bārenis un nav 
nodrošināta ar dzīvojamo telpu;

41.3. atsevišķi dzīvojošām pen-
sijas vecuma personām, kurām nav 
apgādnieku;

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1. Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos no-
teikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pants, 6. panta otrā daļa, 7. panta sestā 
daļa, 9. panta pirmās daļas ceturtais punkts, 14. panta pirmās daļas sestais punkts, 14. panta 
septītās daļas pirmais punkts, 15. pants, 17. panta pirmā daļa, 24. panta pirmā daļa, 26. panta 
pirmā daļa un 27. panta otrā daļa nosaka, ka:
- Lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās 
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma noteikumus un pašvaldības 
domes saistošos noteikumus;
- Dokumentus, kas nepieciešami, lai apliecinātu personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, pašvaldība nosaka saistošajos noteikumos. Minētos dokumentus valsts 
un pašvaldību institūcijas personai izsniedz bez maksas;
- Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad 
pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3. panta 1. punktā minēto palīdzību, ja pirms 
palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus;
- Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas 
(citas ziņas, kuras nosaka attiecīgā pašvaldība un kuras iegūtas, pamatojoties uz šā likuma 6. 
panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem);
- Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas (attiecīgās pašvaldības domes noteiktas 
citas maznodrošinātu personu kategorijas);
- Pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras dzīvo 
denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma 
tiesību atjaunošana;
- Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, ku-
ras nav minētas šā likuma 13. un 14. pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo 
telpu;
- Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 
šā likuma 13. pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja 
šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 
īrēt šā likuma  14. pantā  minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā 
kārtībā. Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo 
dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15. pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas 
attiecīgā veida palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā 
īrēt pašvaldības domes saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, – 
reģistrācijas secībā;
- Pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes 
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
- Kārtību, kādā pašvaldība šā likuma 13. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktajā gadījumā 
piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai 
dzīvojamās mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos 
noteikumos;
- Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta pirmajā daļā minētā palīdzība, kā arī šīs palīdzības apmērus 
nosaka pašvaldības domes saistošie noteikumi.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. pants un 6. pants nosaka:
- Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus;
- Kārtību, kādā personu (ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, nosaka attiecīgās 
pašvaldības dome.
2. Ņemot vērā to, ka spēkā esošie 2005. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr. 11 „Par per-
sonu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas 
kārtību un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” ir zaudējuši aktualitāti un normatīvajos 
aktos, kas regulē minētās palīdzības sniegšanu, ir veikti vairāki grozījumi, nepieciešams izdot 
jaunus saistošo noteikumus par palīdzības sniegšanu personām dzīvojamo telpu jautājumu 
risināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sociāli mazaizsargāto pašvaldības iedzīvotāju in-
tereses, sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
2.2. Saistošie noteikumi nosaka to personu loku, kuriem ir sniedzama palīdzība, un kārtību, 
kādā tiek reģistrētas personas palīdzības reģistros.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav attiecināms.

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.

41.4. atsevišķi dzīvojošām perso-
nām ar invaliditāti, kurām nav ap-
gādnieku.

42. Iesniegumu ar lūgumu atjau-
not īres līgumu atbilstoši likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un so-
ciālajām dzīvojamām mājām” 11. 
panta otrajai daļai persona iesniedz, 
ja nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līgu-
ma termiņa beigām. Ja iesniegums 
iesniegts vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa 
beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums 
var tikt atjaunots, ja Komiteja atzīst 
iesnieguma iesniegšanas kavējumu 
par pamatotu un ja persona pēc so-

ciālā dzīvokļa īres līguma termiņa 
beigām nebija zaudējusi tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli.

43. Sociālās dzīvojamās telpas īr-
nieks maksā 25% (divdesmit piecus 
procentus) no sociālās dzīvojamās 
telpas īres maksas, apkures, kana-
lizācijas, aukstā un karstā ūdens 
pakalpojumu maksas. Atlikušie 
75 procenti no īres maksas, apku-
res, kanalizācijas, aukstā un karstā 
ūdens pakalpojumu maksas, pa-
matojoties uz dzīvojamās telpas 
apsaimniekotāja iesniegtajiem mak-
sājuma dokumentiem, tiek segti no 
pašvaldības budžeta.

44. Priekšlikumu par tiesībām īrēt 
sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvoja-

mo telpu Komiteja izskata un sniedz 
lēmuma priekšlikumu Domei.

VIII. Noslēguma jautājumi
45. Saistošie noteikumi publicēja-

mi Stopiņu novada informatīvajā iz-
devumā „Tēvzemīte” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas.

46. Ar šo saistošo noteikumu spē-
kā stāšanās brīdi spēku zaudē Stopi-
ņu novada domes 16.02.2005. sais-
tošie noteikumi Nr.11 „Par personu, 
kurām nepieciešama pašvaldības 
palīdzība dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā, reģistrācijas kārtība un pašval-
dības palīdzības sniegšanas kārtība”.

J.Pumpurs, 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētājs

“TĒVZEMĪTE“
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SVEICAM J UBILĀRUS

Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,

Lai Piena Ceļa krējums 
Jums kausos neizsīkst!

Daudz rožu un daudz dziesmu,
Un mīlestības daudz!

B.Martuževa
Aleksandru Beļakovu, Veru Dombrovsku, Mariju Javoišu, 
Māru Jekali, Ojāru Lorencu, Broņislavu Mikuti, Nataļju 

Skibinu, Dairu Skujiņu, Ēriku Skujiņu, Broņislavu Vecmani, 
Leonu Znotiņu, Annu Agutinu, Janīnu Bobkovu, Aivaru 

Enkūzenu, Skaidrīti Krūmiņu, Juri Lancenieku, 
Laimoni Liepiņu, Anatoliju Luss, Elgu Narņicku, 

Ņinu Skaliņu, Luciju Undruli, Gunāru Urgu, Edīti Vekmani, 
Mariju Zagorovsku, Zentu Dīci, Ievu Grandbergu, 

Pēteri Pommeru, Albinu Sudarevu, Dzintru Bušmani, Ritu Celmu.   
Vēlam jums veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

JAUNDZIMUŠIE
Vien gaišas mīlestības vārdā

Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,
No mīlas ņemts un mīlai atdots,

Tam mīlestību tālāk nest!

Sveicam Aleksandru, Keitu, Valteru, Andreju, 
Elzu, Jāni un viņu vecākus.

Lai prieks un veselība jūsmājās!

Apsveicam

28. un 29. janvārī Ludzā norisinājās Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņa vīriešu un sievie-
šu komandām.

Dāmu � nālā mūsu novada komanda „Stopiņi NHK” izcīnīja uzvaru!  Finālā tikās komandas „Stopiņu 
NHK” un „REIR Dobele”, kas sestdien pus� nālos bija pārspējušas Ludzas „Latgolu” un Jēkabpils SS. 

Par turnīra vērtīgākajiem spēlētājiem tika atzīti Andris Molotanovs („Ogre/Miandum”) un Ivita Asare 
(„Stopiņu NHK”). 

Apsveicam „Stopiņi NHK” komandu un trenerus ar augstajiem sasniegumiem!
Stopiņu novada dome

Sieviešu komandai „Stopiņi NHK” uzvara 
Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņā

2017. gada 21. janvārī Ulbro-
kas sporta kompleksā sportis-
ki azartiskā gaisotnē noskaid-
rojām labākos galda tenisa 
spēlētājus Stopiņu novadā. 

Sacensību rezultāti
•  Vīriešu konkurencē: 1. vieta Ilg-
varam Uzulim, 2. vieta Sergejam 
Medvedjevam, 3. vieta Raimon-
dam Dūcim.
•  Jauniešu konkurencē: 1. vieta 
Rolandam Osim, 2. vieta Kon-
stantīnam Buglakam, 3. vieta 
Reinim Bogdanovam.
•  Veterānu konkurencē: 1. vieta 

Sergejam Kovaļēvičam, 2. vieta 
Vjačeslavam Postnovam, 3. vieta 
Jānim Kusiņam.
•  Meiteņu konkurencē: 1. vie-
ta Anetei Kusiņai, 2. vieta Līgai 
Freidenfeldai, 3. vieta Emīlijai 

Dūcei, 4. vieta Kitijai Dūcei.
Par aktualitātēm sportā Stopi-

ņu novadā sekojiet līdzi:  https://
www.facebook.com/UlbrokasSK/ 

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu nova-
da čempionāts 
galda tenisā 
noslēdzies

Stopiņu novada bāriņtiesa aicina 
UZ AIZBILDŅU APMĀCĪBU 

otro nodarbību 
bāriņtiesas telpās Institūta ielā 30, Ulbrokā, 

2017. gada 24. februārī plkst. 14.00. 

Tēmas:  
- Bērna temperaments un raksturs;
- Bērna uzvedība noteiktos vecumposmos;
- Efektīvas saskarsmes priekšnoteikumi ģimenē;
- Bērna audzināšanas metodes;
- Kon� ikta risināšana aizbildņa ģimenē.

TLMS „Ulbroka” 
aicina savam pulciņam pievienoties rokdarbnieces!

Priekšzināšanas nav obligātas.
 Nodarbības vadīs BAIBA ŪĶENIECE

VIENU REIZI NEDĒĻĀ
no 18.00 līdz 21.00

FEBRUĀRĪ – PIEKTDIENU VAKAROS
Tautas lietišķās mākslas studijā „ULBROKA”
Institūta ielā 22, Ulbrokā (blakus ambulancei)

Nodarbības bez maksas.
Par turpmākajiem tikšanās laikiem informācija sekos.

Stopiņu novada dome

“TĒVZEMĪTE“
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV-2130. Izdevējs: Stopiņu novada Dome.
Redaktore Anna Imbrate-Siliņa, tālr.29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv.
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA  „Poligrā� jas 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.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos – 
Klementīni Vinogradovu, Virginu Ivanovu, 

Viktoru Čapko, Mārtiņu Salnu, Albertu Svirski, 
Maiju Romanovu, Arvīdu Briedi – aizsaulē aizvadot.

DIENAS CENTROS
CEKULES DIENAS CENTRĀ
11., 18. un 25. februārī no plkst. 
13.00 līdz 16.00 plānota radošā 
darbnīca ar � lei. Sīkāka informā-
cija un pierakstīšanās pie dienas 
centra vadītājas.

14. februārī „Valentīna dienas 
pasts”. Apsveikumi Valentīna dienā.

No 13. līdz 18. februārim bēr-
ni izzinās Meteņu laika tradīcijas, 
tautasdziesmas.

No 20. līdz 24. februārim ga-
tavosim Meteņu salmu lelli.

22. februārī „Māmiņas virtu-
ves noslēpumi”. Cepsim plāce-
ņus, pīrāgus.

23. februārī no plkst. 18.00 
Meteņdienas gājiens. 

25. februārī plkst. 18.00 Mete-
ņu salmu lelles dedzināšana die-
nas centra sporta laukumā.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
11. februārī plkst. 16.00 sirsniņu 
svecīšu darināšanas darbnīca.

25. februārī plkst. 17.00 
„Gard ēžu klubiņa” tikšanās. 
Tēma – pankūkas.

18. februārī plkst. 18.00 
„Mult� lmu pēcpusdiena bēr-
niem”.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
nūjošanas nodarbības. Sākums 
un iesildīšanās pie dienas centra.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
No 7. februāra otrdienās un ce-
turtdienās plkst. 12.00 nūjošanas 
nodarbības.

8. februārī jauniešu studijas 
„Bambuss” apmeklējums, tikša-
nās ar jauniešiem un brīvprātī-
gajiem jauniešiem no citām val-
stīm. 

11. februārī plkst. 14.00 deku-
pāžas nodarbības.

14. februārī plkst. 14.30 Va-
lentīna diena. Sirsniņu veidoša-
na, šūšana no auduma.

15. februārī plkst. 14.00 sveču 
liešana dekoratīvās silikona for-
miņās.

18. februārī plkst. 14.00 ro-
kassprādžu gatavošana no � lca 
un dekoratīviem ziediem.

21. februārī biedrība „Nā-
kotnes tilts”,  koordinators Aivis 
Šibajevs un trīs brīvprātīgie jau-
nieši no Spānijas viesosies ar pre-

zentāciju par programmu „Eras-
mus+” un Spāniju. 

25. februārī plkst. 14.00 pi-
rogrā� jas nodarbības, dekoru 
izdedzināšana uz slīpētiem koka 
dēlīšiem.

Biedrība „Patvērums „Drošā 
māja”” februārī viesosies ar in-
formatīvu kampaņu par cilvēku 
tirdzniecību, � ktīvām laulībām. 
Būs iespēja iepazīties ar pretcil-
vēktirdzniecības informatīvajā 
treilerī izvietoto ekspozīciju, kas 
atspoguļo vairākas cilvēku tirdz-
niecības formas, kuras ir izpla-
tītas Latvijā un pasaulē. Jaunieši 
pēc informatīvā treilera apska-
tes tiks aicināti uz lekciju par šo 
tēmu. 

UPESLEJU 
DIENAS CENTRĀ
No 7. februāra dienas centrā 
„Upeslejas” skatāma fotoizstā-
de „Upesleju mežainīši”. Autors 
Aivars Vaksis.

8. februārī plkst. 16.00 pārru-
nu cikls interesentiem „Veselība 
pašu rokās”, vada Māra Kimenie-
ce.

10. februārī plkst. 16.00 dar-
bosimies sveču liešanas darbnīcā.

11. februārī plkst. 18.00 Ulbro-
kas kultūras namā „Stopiņu no-
vada Sporta laureāts 2016” svi-
nīgais pasākums = 2016. gada 
labāko sportistu apbalvošana.

25. februārī plkst. 10.00 
Alauksta ezerā, Vecpiebalgas no-
vada „Niedrītēs”, „Stopiņu novada 
čempionāts zemledus  makšķe-
rēšanā 2017”. Atbildīgais – sporta 
organizators Ainārs Vaičulens.

ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ:
11. februārī plkst. 14.00 Latvijas 

čempionāta mājas spēle handbolā 
sievietēm – „Stopiņi NHK”–Jē-
kabpils SS.

15. februārī plkst. 20.15 Lat-
vijas čempionāta dubultamatieru 
līgas mājas spēle basketbolā – BK 
„Stopiņi”–„Cosmoss”.

18. februārī plkst. 17.00 Lat-
vijas � orbola čempionāta mājas 
spēles � orbolā – „Ulbroka/Trio-
bet”–„Talsi”.

25. februārī plkst. 14.00 Latvi-
jas čempionāta mājas spēle hand-
bolā 1. līga vīrieši – „Ulbrokas 
SK”–SK „Latgols j uniori”.

Sporta pasākumi februārī

Pasākumi februārī

KULTŪRAS PASĀKUMI
18. februārī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā
teātra izrāde bērniem „Īkstīte”. 
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja 
bez maksas!

25. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā 
deju kolektīvu sadraudzības koncerts „Lustīgi dzīvojam, lustīgi dejojam”. 
Piedalās VPDK „Luste” un draugi. Ieeja bez maksas! 

3. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā teātra izrāde bērniem „Krāsainais brauciens”. Ieeja uz 
pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja bez maksas!

BIBLIOTĒKĀS

• Tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā 
„Dramatiskā un spēkpilnā skatuves māksliniece – ELZA RADZIŅA”, 
veltīta E.Radziņas simtgadei (1917.10.02.–2005.18.08.).

• Sauriešu bibliotēkā tematiskā izstāde „Spēks, kas slēpjas sveces dvēselē”.
 „Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis 
dēvējuši par Sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat par Svecaini, Grabenīcu, 
Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no 
aitu taukiem vai vaska” (Marija Anmane).

• Literatūras izstāde Sauriešu bibliotēkā „„Šahs briljantu karalienei” un citi...” veltīta profesionālam 
juristam, detektīvromānu autoram Miermīlim Steigam, kura darbi iemantojuši lasītāju atzinību un 
piedzīvojuši ekranizāciju.

Izstāde „Sauriešu bibliotēka laika ritumā” februārī uzsāk ceļu pie novada iedzīvotājiem uz Upesleju, 
Cekules un Līču ciematu. Izstāde sniedz priekšstatu par bibliotēku darbību Stopiņu novadā 20. gadsimta 
pirmajā pusē, Sauriešu bibliotēkas dibināšanu, par ko uzskatāms 1946. gada 19. decembris, tās attīstību un 
darbību šodien. Aicinām iedzīvotājus uz izstādes atklāšanu novada dienas centros, kur pie tases kūpošas 
tējas Kristīne Cimdiņa (Sauriešu bibliotēkas vadītāja) pastāstīs par bibliotēkas aktualitātēm, pārmaiņām 
bibliotēkas darbā laika ritumā. Izstādes norises un atklāšanas laiki dienas centros:

Dienas centrs Norises laiks Atklāšanas laiks
Upeslejas 03.02.– 02.03.2017. 03.02.2017. plkst. 18.00

Cekule 03.03.–03.03.2017. 03.03.2017. plkst. 18.30
Līči 04.04.–06.05.2017. 04.04.2017. plkst. 17.30

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,

Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

( I.Lasmanis)
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi 

Maiju Salnu,
dzīvesbiedru zaudējot.

Stopiņu ambulances kolektīvs

Līdzjūtība

Mūžībā aizvadīti

11. februārī plkst. 10.00–
13.00 � lcēšanas nodarbība. Vada 
Marina Puzankova.

11. februārī plkst. 15.00–
16.00 bērniem un jauniešiem 
ballīte Valentīndienas ieskaņās.

17. februārī plkst. 18.00 do-
simies neklātienes ceļojumā uz 
Islandi. Sarunu vadīs Agnese 
Pumpure.

18. februārī plkst. 10.00–
13.00 � lcēšanas nodarbība. Vada 
Marina Puzankova.

22. februārī plkst. 16.00 pār-
runu cikls interesentiem „Veselī-
ba pašu rokās”, vada Māra Ķime-
niece.

24. februārī plkst. 15.00 me-
teņbērni dosies dzīt Meteni „…
no kalniņa lejiņā!”.

25. februārī plkst. 10.00–
13.00 � lcēšanas nodarbība. Vada 
Marina Puzankova.

25. februārī plkst. 13.00 jau-
niešu dome organizē sporta spē-
les bērniem un jauniešiem. 

• 
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