2010. gada oktobris (190)

Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, Līči, Vālodzes, Rumbula, Dreiliņi, Cekule, Dzidriņas

Apsveicam

starptautiskā konkursa laureātus!

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

Sveicam Latvijas Republikas
proklamēšanas 92. gadadienā un Lāčplēša dienā!
Dāvāsim labus darbus, gaišas domas
un sirds siltumu mūsu Latvijai!
Stopiņu novada Domes vārdā,
priekšsēdētājs J. Pumpurs

“KRĒSLAS STUNDA”

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā piektdien,
12. novembrī, plkst. 18.00

Ulbrokas mūzikas un mākslas
skolas akordeonisti Ieva Rūtiņa,
Artūrs Ostrovskis, Kaspars Reinis, Kaspars Seržans, Henrijs Vīgants un skolotāja Anita Rieksta

28.–29. oktobrī piedalījās XXVIII Pērnavas akordeona mūzikas
festivālā un konkursā. Šodien
staro audzēkņi, priecājas vecāki
un skolotājai gandarījums – tie

ir viņas bērni, skoloti akordeona
spēlē no pirmās dienas. Lūk, arī
rezultāts – 1. vieta Starptautiskajā
konkursā. Apsveicam visa novada
vārdā!

Lasījums “Zintnieces pareģojums” (atdzejojis Uldis Bērziņš) jeb “Valas pareģdziesma”
(Völuspá) ievada senislandiešu
Vecāko jeb Vārsmu Eddu (Sæmundar Edda) – laika posmā
no aptuveni 800. līdz 1100. gadam – radušos mitoloģiski episkos vēstījumus, kam pamatā
Skaulholtas (Skálholt) bīskapa
Brinjoulva Sveina dēla (Brynjólfur
Sveinsson) 1643. gadā Īslandē
atklātais teksts.
Pilntekstu skatīt http://norden.lv/
data/zintnieces%20paregojums.pdf

PROGRAMMĀ:
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma
“Teiksmainie Ziemeļi” – fantāziju rosinošs un
maģisks vēstījums;
 “Krēslas stundas” viesis – dzejnieks un
atdzejotājs Uldis Bērziņš;
 U. Bērziņa tulkotā darba “Zintnieces
pareģojums” lasījums un kultūrvēsturiskais
skatījums;
 vakara gaitā – diskusijas un pārrunas,
jautājumi un komentāri. Senais un mītiskais,
pasakas un teikas latviskajā dzīvesziņā;
 vakarēšana sveču gaismā.
Laipni gaidīti bibliotēku lasītāji,
interesenti un radošo profesiju pārstāvji.
Informācija par pasākumu Ulbrokas bibliotēkā
vai pa tālr. 67910503.
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Iepazīsti
Stopiņus

Ir noslēdzies Stopiņu novada
Domes rīkotais konkurss “Iepazīsti Stopiņus”. Konkursa mērķis bija
rosināt uz tūrisma attīstību virzītu
domāšanu Stopiņu novada iedzīvotājos, kā arī veicināt piederības
izjūtu un celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu novadu.
Konkursā Stopiņu novada iedzīvotāji tika aicināti izstrādāt tūrisma
maršrutus vai tūrisma takas, kuras
atklātu Stopiņu novada daudzveidību un krāšņumu.
Tika iesniegti trīs projektu
iesniegumi. Komisija izvērtēja visus pieteikumus atbilstoši šādiem
kritērijiem: vai iesniegums atbilst
konkursa mērķim, tūrisma maršruta pieejamība, tūrisma maršruta
atraktivitāte, maršrutā iekļauto objektu daudzveidība, projekta noformējums. Katru kritēriju komisijas
loceklis novērtēja 10 ballu sistēmā.
Saskaitot iegūtās balles, tika noteikts
konkursa uzvarētājs.
Visi iesniegtie konkursa darbi
bija interesanti un aizraujoši. Katrā bija meklēta iespēja atraktīvi un
interesanti parādīt Stopiņu novada
skaistākās vietas. Stopiņu novada
Dome saka lielu paldies visiem
konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu un radošumu un cer,
ka izdosies dzīvē realizēt konkursa
idejas, kā arī aicina visus konkursa
dalībniekus 2010. gada 17. novembrī
plkst. 19.00 uz koncertu Ulbrokas
kultūras namā, kurā tiks pasniegtas
balvas konkursa dalībniekiem.

Sestdien, 13. novembrī,
plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

Prezidiju konventa
vīru kora koncerts,
ar kuru koris grib atzīmēt
valsts svētkus – Lāčplēša
dienu un Valsts dibināšanas
svētku dienu.
Šī sezona arī korim ir ļoti
nozīmīga – pavasarī tika
atzīmēta 85 gadu jubileja.
Programmā tikai “P!K!V!K!”
veltītas latviešu komponistu
dziesmas: gan 20.–
40. gadiem rakstītas, gan
Jura Vaivoda veidotās buršu
dziesmu apdares.
Kora diriģents Arnis Paurs,
kormeistars Ivo Kempels.
Ieeja brīva!

Audžuģimeņu un aizbildņu tikšanās
Saulaino 6. oktobra pēcpusdienu vēl patīkamāku vērsa ikgadējā Stopiņu novadā dzīvojošo
aizbildņu un audžuģimeņu, kurās
ievietoti mūsu novadā dzīvojošie
bērni, ikgadējā tikšanās Ulbrokas
kultūras namā.
Stopiņu novada bāriņtiesa ar
saviem lēmumiem ievietojusi 10
bērnus 7 audžuģimenēs. Laba
sadarbība izveidojusies ar Jaunpiebalgas, Jaunpils un Kandavas
novada audžuģimenēm. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim,
kamēr bērns var atgriezties savā
ģimenē vai, ja tas nav iespējams,
tiek adoptēts vai viņam tiek nodibināt aizbildnība. Ievietojot bērnu
audžuģimenē, tiek noslēgts līgums
starp audžuģimeni un pašvaldību.
Par atbalstu un sapratni Stopiņu pašvaldībai, bāriņtiesai un
sociālajam dienestam lielu paldies
teica Mārīte Sietiņa – audžuģimene no Jaunpiebalgas novada, kuras
ģimenē ir ievietoti 2 bērni no Stopiņu novada.
Izplatītākā ārpusģimenes aprūpes forma joprojām arī mūsu
novadā ir aizbildnība. Aizbildnis ir
persona, kas iecelta vai apstiprināta ar bāriņtiesas lēmumu Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu
aizsardzību. Aizbildnis aizvieto
saviem aizbilstamajiem vecākus,
kā arī pārstāv bērnu personiskajās
un mantiskajās attiecībās.
Mūsu novada pašvaldībā ar
Bāriņtiesas lēmumu iecelti 18 aizbildņi 23 bērniem (vecumā no 0
līdz 17 gadu vecumam).
Uz ģimeņu un aizbildņu tikšanos bija ieradies Stopiņu novada
Domes priekšsēdētājs J.Pumpura
k-gs. Ar uzrunu viņš sveica tikšanās dalībniekus, teikdams paldies
par audžuģimeņu un aizbildņu
ieguldīto darbu viņu ģimenēs ievietoto bērnu aprūpē un audzināšanā un novēlēdamas veiksmi
viņu turpmākajās gaitās.
Pasākumā piedalījās arī Valsts
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa. Viņa informēja
aizbildņus par nepieciešamību
vērst uzmanību noteikumu „Par
ārpusģimenes aprūpes samaksas
kārtību un apmēru” piemērošanu aizbildnības gadījumos – proti, noteikumu mērķis ir atgūt vai
vismaz daļēji kompensēt valsts
un pašvaldības finanšu līdzekļus,
kas izlietoti bērna ārpusģimenes
pakalpojumu izmaksu segšanai.
Saskaņā ar noteikumos ietverto
regulējumu minētā normatīvā akta

izpildi nodrošina valsts finansētās
bērnu aprūpes iestādes, pašvaldības un aizbildņi.
Noteikumos iestrādātās prasības uzliek par pienākumu aizbildnim vērsties tiesā ar prasības
pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem, lai tādējādi
nodrošinātu ne tikai bērna interešu un tiesību aizsardzību, bet arī
efektīvu valsts iztērēto līdzekļu
atgūšanu, ņemot vērā noteikumos
noteiktās prasības.
Normatīvajos aktos nav noteikts minimālais uzturlīdzekļu
apmērs, kādu aizbildņi var pieprasīt
bērna uzturēšanai, taču minimālo
uzturlīdzekļu apmēru, kādu bērna
uzturēšanai ir jānodrošina katram
no vecākiem, ir noteicis Ministru
Kabinets. 2003. gada 1. jūlija MK
noteikumi 384 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apjomu” paredz bērnam no piedzimšanas līdz
7 gadu vecumam – 25% no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba
algas; bērnam no 7 līdz 18 gadu
vecumam – 30 % valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas.
Jāpiebilst, ka šajā tikšanās reizē
Stopiņu novada bāriņtiesa izsniedz
minēto noteikumu tekstu un tiesā
iesniedzamās prasības pieteikuma
par uzturlīdzekļu piedziņu paraugu.
Kā nākošo aktualitāti aizbildņu un audžuģimeņu turpmākajā
darbībā Laila Rieksta-Riekstiņa
akcentēja atbalsta grupu apmeklējumus gan Rīgā, gan novados.
Atbalsta grupa dod iespējas apzināties, ka ir cilvēki, kas viens otru
saprot un pieņem tādu, kāds katrs
ir; izprast savas grūtības; sniedz
drošības izjūtu; atjauno ticību sev;
dod atziņu, ka cilvēks nav vien-

tuļš savās problēmās; dod iespēju
saņemt savstarpēju atbalstu un
palīdzību; sniedz iespēju dzirdēt
un redzēt citu viedokļus; novērtēt un saprast to, ko dara, kā arī
iespēju saņemt jaunu informāciju.
Arī mūsu novada aizbildņiem ir
iespējams apmeklēt aizbildņu atbalsta grupas Rīgā, kuras organizē
Valsts Bērnu tiesības aizsardzības
inspekcija.
Pasākumā piedalījās arī Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere, kura pastāstīja
par darbu, ko veic Latvijas Au-

džuģimeņu biedrība. Ar minēto
biedrību aktīvi sadarbojas un tās
biedri ir mūsu novada aizbildņi –
Māra Zebauere, Elita Šmaukstele,
Natālija Digule, Zaiga Gereiša,
Lilija Tone u.c.
Pasākuma izskaņā visus pulcējušos priecēja tikšanās ar Dailes
teātra aktieri Ģirtu Ķesteri – gan
ar monologa fragmentu no izrādes, gan ar aktiera pārdomām un
atziņām par sevis meklējumiem
daiļradē un dzīvē.
Valda Frīdenšteina
(Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

3

“tĒVZEMĪTE“
2010. gada oktobris

Rudenīgais pārgājiens
Sākām ar kopā sanākšanu
dienas centrā Upeslejas, kur visi
bija sagatavojušies lielajam gājienam. Daži nedaudz nokavēja,
tomēr pārējie, kas jau bija tikuši
tālāk, sagaidīja ceļā atpalikušos
un organizēti devās tālāk pa iecerēto maršrutu. Ceļā apskatījām
dažādus dabas elementus, kā arī
runājām par dažādiem notikumiem no veciem laikiem... Dienas
centra vadītāja Anna Logacka šo
pasākumu organizēja, lai iepriecinātu bērnus un, protams, lai arī

mums pamācītu, kā orientēties
mežā ar vai bez kompasa. Laiks
bija ļoti labs. Visapkārt mudžēja
bērzu un kļavu zeltainās lapas.
Mūs visus sildīja karstā saule! Kopīgi apskatījām 1919. gadā kritušo karavīru kapus un uzzinājām
daudzus faktus no vēsturiskiem
laikiem. Pēc informācijas izklāstīšanas iekurinājām ugunskuru
un cepām līdzpaņemtās desiņas.
Mazā Jugla čalodama traucās gar
vietu, kur pusdienojām. Pēc ieturētās maltītes, veicot atpakaļceļu,

Maltas stāsts

spēlējām dažādas spēles un jauki
pavadījām laiku! Ejot varēja vērot
dižās dabas ainavas, kurās jūtams
rudens pieskāriens. Tā arī mēs
nonācām līdz Upeslejām. Pēc pārgājiena draudzīgi atvadījāmies cits
no cita – tad nu katrs gāja pats
savu ceļu...
Tiesa gan, neviens neatteicās
arī citreiz iet līdzīgos pārgājienos! :)
Antra Kacena,
Krista Mežapuķe,
dienas centrs “Upeslejas”

2010. gada 11. novembrī
LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERES PASĀKUMS
plkst. 19.00
pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmens (pie Ulbrokas vidusskolas);
plkst. 20.00
Ulbrokas kultūras namā vēsturiski dokumentālā muzikālā filma
“BERMONTIĀDA”
(filmas garums – 90 min)
Lomās: Andris Keišs, Ivans Švedovs, Hartmuts Lange
(Sīkāka informācija par filmu novada vietnē)

Pasākuma dienā kursēs autobuss:
§
plkst. 18.00 Cekule;
§
plkst. 18.10 Līči;
§
plkst. 18.20 Upeslejas;
§
plkst. 18.30 Saurieši;
§
plkst. 18.40 Ulbrokas vidusskola;
§
plkst. 18.30 (otrs autobuss) pietura “Institūts” līdz Ulbrokas vidusskolai;
§
pēc svinīgā pasākuma autobuss kursēs no Ulbrokas vidusskolas līdz Ulbrokas kultūras namam;
§
pēc filmas “Bermontiāda” (~21.30) – autobuss mājupceļam!

Ieeja uz filmu pieaugušajiem – Ls 0,50; pensionāriem un represētajiem – par brīvu.
Aicinām visus novada iedzīvotājus 11. novembra vakarā iedegt savos logos atmiņu liesmiņu!

No šī gada 23. līdz 29. septembrim pirmsskolas izglītības
iestādes “Pienenīte” mūzikas
skolotāja Līga Kurzemniece devās uz Vidusjūras pērli Maltu,
lai iepazītos ar šīs mazās valstiņas kultūras mantojumu, vietējām tradīcijām un folkloru. Līga
izstrādāja projektu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
“Comenius” apakšprogrammas
aktivitātes Pedagoģiskā personāla
profesionālā pilnveide ietvaros un
saņēma apstiprinājumu piedalīties organizācijas “Sans Frontiers
Europe” rīkotajos kursos “Family
Folklore and Traditions” Maltā.
“Comenius” apakšprogrammas
aktivitātes Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide ietvaros
vispārējās izglītības pedagogiem,
kā arī pirmsskolas izglītības pedagogiem ir dota iespēja uzlabot
savas praktiskās pedagoģiskās,
apmācības un konsultēšanas zināšanas. Projekta ietvaros tiek
segtas ceļa un uzturēšanās izmaksas, kursu, konferences un semināra izmaksas, kā arī ir iespēja
apmaksāt valodas sagatavošanās
kursus. Plašāka informācija par
aktivitātes Pedagoģiskā personāla
profesionālā pilnveide pieejama
www.viaa.gov.lv.
Stāsta Līga. PII “Pienenīte” vadītājas Leldes Sturmes un Stopiņu
novada domes projektu vadītājas
Ingrīdas Birznieces rosināta, pieteicos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas “Comenius”
profesionālās pilnveides konkursam
un, kā dāvana Līgo svētkos, pienāca ziņa, ka mans pieteikums ir
atbalstīts un finansējums apstiprināts. Biju izvēlējusies kursu tēmu –
“Maltas folklora un tradīcijas”. Tā
kā latviešu folklora un tradīcijas ir
neizmērojama mūsu tautas kultūras sastāvdaļa, tad vēlējos iepazīt
Maltas kultūru un salīdzināt to ar
latviešu kultūras vērtībām. Izzinot
dažādu kultūru raksturīgās iezī-

mes, labāk iespējams izprast kopīgo un paraudzīties uz savas tautas
tradīcijām no citu kultūru skatupunkta, novērtēt sevi citu kultūru
vidū. Iepazīt Maltu likās īpaši interesanti, jo gan Latvija, gan Malta
ir mazas valstis (Malta ievērojami
mazāka par Latviju – 27 km gara,
14 km plata), abas valstis jūras iekļautas un abas salīdzinoši vienā
laikā iestājušās Eiropas Savienībā
(Malta – 2004. gadā). Interesanti,
kā nelielas valstis spējušas saglabāt
savu savdabību, unikalitāti dažādu
laiku lokos, kad tās neizbēgami ir
bijušas pakļautas pasaules politiskajām izmaiņām un citu tautu
kultūras ietekmei.
Strādājot par mūzikas skolotāju PII “Pienenīte” un ņemot vērā
to, ka mūzika ir neatņemama ikvienas kultūras sastāvdaļa, vēlējos
iepazīt un atklāt raksturīgo Maltas
mūzikā. Turklāt arvien populārāka kļūst pasaules mūzika, kura
apvieno dažādu zemju izpildītājus un stilus vienā skaņdarbā. Arī
savā profesionālajā darbībā cenšos
audzēkņiem piedāvāt iepazīt dažāda veida mūziku, radot priekšstatu par mūzikas plašo būtību un
veicinot interesi par mūziku, kura
ikdienā nav dzirdama radio un
TV.
Šī gada septembra pēdējā nedēļā Maltā satikāmies 12 “studenti”
no dažādām Eiropas valstīm – seši
rumāņi, divi zviedri, divi bulgāri,
viens polis un viena latviete (es)
vecumā no 24 līdz 60 gadiem.
Mūsu vidū bija trīs reliģijas skolotāji, trīs vēstures skolotāji, divi
dzimtās valodas skolotāji, viena
tūrisma skolotāja un mēs – trīs
pirmsskolas skolotājas. Mūsu kopīgais Maltas piedzīvojums sākās
ar savstarpēju iepazīšanos un turpinājās pie kopīga vakariņu galda.
Turpinājumu lasīt www.stopini.lv.
Līga Kurzemniece,
PII “Pienenīte” mūzikas skolotāja
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Iespēja jauniešiem –
Eiropas brīvprātīgais darbs
Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmā “Jaunatne
darbībā” jauniešiem ir iespējas piedalīties dažādu projektu īstenošanā:
piemēram, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas, jauniešu apmaiņas, apmācību un sadarbības tīklu
veidošanas projektos, kā arī Eiropas
brīvprātīgā darba projektos. Eiropas brīvprātīgais darbs dod iespēju
2–12 mēnešus jaunietim strādāt
kādā no programmas “Jaunatne
darbībā” dalībvalstīm, kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu, kopjot,
tīrot, vadot, asistējot vai kā citādi
palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām
un darbu.
Baiba Baumane no Stopiņu novada kopš šī gada septembra beigām
piedalās Eiropas brīvprātīgā darba
projektā un strādā Nedzirdīgo
centrā Polijas pilsētā Poznaņā. Izmantojot mūsdienu sociālos tīklus
internetā, sazinājos ar Baibu, lai noskaidrotu, kā viņa nolēma kļūt par
brīvprātīgo, un uzzinātu vairāk par
viņas šī brīža dzīvi Polijā.

– Kas tevi mudināja piedalīties Eiropas brīvprātīgā darba
projektā?
– Jau iepriekš esmu dzīvojusi
ārzemēs, tādēļ pašai nemanot atkal radās vēlme aizlaisties kaut kur
projām, pamēģināt kaut ko jaunu,
pilnveidot sevi, satikt jaunus cilvēkus, iepazīt jaunu valsti, tās kultūru
un vienkārši labi pavadīt laiku. Par
projektu uzzināju jaunatnes organizāciju apvienībā “IMKA Latvija”, kas
Eiropas brīvprātīgā darba projektos
darbojas kā nosūtītājorganizācija.
Uzzināju par projektu augusta beigās un septembra beigās jau biju
Polijā. Sagatavošanās posms man

bija ļoti īss. Zinu, ka ir brīvprātīgie,
kuri tik ātri sev piemērotus projektus atrast nevar, taču šķiet, ka es
biju veiksminiece. Sagatavošanās
posmā pirms aizbraukšanas notika
treniņi, kur mūs morāli sagatavoja
brīvprātīgajam darbam un dzīvei
ārzemēs, kā arī iepazīstināja ar mūsu
pienākumiem un tiesībām Eiropas
brīvprātīgā darba projektos.
– Kas ir tava uzņēmējorganizācija?
– Es strādāju kā brīvprātīgā
Nedzirdīgo centrā Polijas pilsētā
Poznaņā. Mans darbs ir saistīts
ar nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem
bērniem un jauniešiem no 5 līdz
25 gadu vecumam. Projekts kopumā
ilgst deviņus mēnešus – līdz nākamā
gada jūlijam. Šobrīd esam iepazīšanās posmā – iepazīstu skolēnus un
skolēni iepazīst mani, eju pie viņiem
uz stundām, esmu kopā ar viņiem
pasākumos, mācos poļu valodu, un
drīz sāksies arī zīmju valodas apmācības. Šajā organizācijā strādā arī citi
brīvprātīgie – viņi plāno pasākumus,
veido informācijas bukletus, strādā
ar bērniem. Esmu satikusi arī brīvprātīgos no citām organizācijām, kā
arī bijušos brīvprātīgos, kas pēc sava
projekta beigām ir nolēmuši palikt
Polijā un mācīties augstskolā. Ļoti
jauki cilvēki, dalās ar savu pieredzi,
palīdz rast atbildes uz man neskaidriem jautājumiem.
– Kādi ir tavi sadzīves apstākļi?
– Poznaņa man atgādina Rīgu,
tādēļ jūtos kā mājās, un šī sajūta
man ir ļoti svarīga, esot tālu prom.
Poznaņu esmu izbraukājusi krustu
šķērsu. Sabiedriskais transports te ir
ļoti labi organizēts. Rīgai vēl jāaug
līdz tādam līmenim. Dzīvoju skolas
kopmītnēs, man ir sava atsevišķa istabiņa, sava vannas istaba. Ēdu kopā

ar skolēniem ēdnīcā, mēģinu pierast
pie poļu ēdiena, kas nenākas viegli.
Jāatzīst, ka latviešu virtuve ir daudz
labāka. Man tiek apmaksāts praktiski viss: ēšana, dzīvošana, transporta
izdevumi, kā arī tiek maksāta neliela
kabatas nauda saviem izdevumiem.
Parasti mana diena sākas ar brokastīm. Ēdu skolas ēdnīcā, tādēļ par klusām un mierīgām brokastīm esmu
jau aizmirsusi. Pa dienu piedalos
stundās, sēžu, vēroju. Tad pusdienas. Dienas ir dažādas, citreiz esmu
brīva jau pēc pusdienām, citreiz ir
vakara nodarbības skolēniem, kas pa
nedēļas vidu paliek skolā. Ja vakars ir
brīvs, tad tas tiek pavadīts vecpilsētā
kopā ar citiem brīvprātīgajiem vai pie
datora, runājot pa skype ar vecākiem
un draugiem Latvijā.
– Ko iegūsi no piedalīšanās
šajā projektā?
– Iegūšu neatsveramu pieredzi,
kādu Latvijā nekad neiegūtu, kā arī
daudz paziņu un draugu no dažādām pasaules valstīm. Noteikti kā
ieguvumu var minēt poļu un zīmju
valodu, ko šobrīd aktīvi apgūstu, kā
arī pieredzi darbā ar nedzirdīgiem
cilvēkiem. Bet kopumā – pozitīvu
pieredzi un, cerams, otras mājas.
Citiem jauniešiem noteikti ieteiktu
izmantot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu piedāvātās iespējas, kā
arī katru iespēju, ko dzīve sniedz,
jo mēs nekad nevaram zināt, kas
notiks nākotnē, bet vienmēr varam
un drīkstam cerēt uz to labāko.
– Paldies, Baiba, par atsaucību
un vēlu tev daudz aizraujošas pieredzes un jaunu draugu atlikušajā
projekta laikā!
Stopiņu novada domes
projektu vadītāja
Ingrīda Birzniece

Caur pasaku varoņiem savu izjūtu pasaulē
Rudens mēnešos turpinām dienas centrā “Saurieši” interesantas
nodarbības bērniem vecumā no
5 līdz 12 gadiem. Tās notiek piektdienās plkst. 15.00. Nodarbību laikā
bērni kopīgi ar vadītāju Irinu dodas
“Ceļojumā uz pasaku valstību”, kura
ir pārvērtību un negaidītu pārsteigumu un piedzīvojumu pilna.
Oktobrī bērniem bija “grūtas
dienas”, jo centrā ciemojās zilonītis Nezinītis un mājas gariņš Kuzja. Abi tēli nevēlējās iet uz skolu
mācīties, jo domāja, ka pietiek ar
to, ka prot lasīt un mazliet skaitīt.
Labi, ka nāca palīgos gudrais pelēns
Miks, kurš prata pārliecināt, cik
labi ir mācīties skolā, cik daudz var

uzzināt jauna, kā dzīvē to prasmīgi
pielietot. Bērniem bija iespēja pastāstīt par savu Stopiņu pamatskolu,
bērnudārzu. Katram dalībniekam
bija jāpiedalās leļļu izrādē, lai varētu iejusties zilonīša, mājas gariņa
vai gudrā pelēna lomā. Izrāde bija
interesanta, bērniem bija vēlme to
darīt vēl un vēl. Dalībnieki vēl noskatījās pamācošas multiplikācijas
filmas. Vienā no filmām divi zēni
nevēlējās apmeklēt skolu, jo viņiem
likās, ka tikai cilvēkiem ir jāmācās un jāstrādā. Puikām bija dota
iespēja pārvērsties par putniem,
taurenīšiem un skudrām. Kad viņi
to izdarīja un nolēma vienkārši izklaidēties, tad gan viņus piemeklēja

nedienas, jo jāstrādā, jāmācās un
jāizvairās no bīstamām situācijām
bija visiem filmas varoņiem. Bērni
saprata, ka bez darba un uzcītības
nekas neiznāks, tāpēc vienmēr ir
gan jāmācās, gan kārtīgi jāizdara
jebkurš darbs.
Bērni čakli ir darbojušies arī
radošajā darbnīciņā, apgūstot
dekorēšanas, kolāžas un origami
prasmes.
Pieaugušajiem 13. novembrī
plkst. 13.00 notiks pirmā nodarbība zīda apgleznošanā. Interesentus
pieteikties dienas centrā “Saurieši”.
Aija Šibajeva,
dienas centrs “Saurieši” vadītāja

Alvilam Altmanim
šogad 60...
Alvils Altmanis ir dzims
1950. gada 1. jūlijā Jelgavas
pusē – Sidrabenes pagastā Emburgas ciemā. Ir beidz Jelgavas
2. vidusskolu un Jelgavas Mūzikas vidusskolu, vēlāk studējis
Jāzepa Vītola Konservatorijā kā
izpildītājs klarnetists. 40 gadu
vecumā uzsācis atkārtoti studijas
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā, lai apgūtu speciālo
kompozīcijas klasi. Strādājis
par docentu Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā (RPIVA) Mūzikas fakultātē,
25 gadus spēlējis Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī.
Alvils Altmanis ir veiksmīgs
komponists, kas ieguvis atzinību
un balvas dažādos starptautiskos konkursos, raksta mūziku
bērniem, aktīvi muzicē džeza
orķestrī “Mirāža”, ir Latvijas
komponistu savienības biedrs.
– Kā nosvinējāt dzimšanas
dienu?
– Ar ģimeni dzimtajā Jelgavas
pusē.
– Vai jums patīk svinēt dzimšanas dienas?
– Jā, patīk, tā ir tā retā iespēja
satikt visus tuvos un mīļos cilvēciņus. Man viss rudens ir dzimšanas
dienas svinību gaisotnē ar jubilejas
koncerniem un pasākumiem. Taču
visspilgtākais un sirsnīgākais bija
šeit, Ulbrokas kultūras namā. Koncerts noritēja emocionālā gaisotnē,
bija ieradušies daudzi cilvēki, visi
mani sveica ar ziediem, dāvanām
un labiem vārdiem. Es redzēju
tādu atdevi no bērniem, tas bija
apbrīnojami. Visi bija sagatavojušies koncertam, tas noritēja pozitīvā gaisotnē.
– Kā jūs nonācāt līdz darbam
Ulbrokas mūzikas un mākslas
skolā, un kā jums šeit patīk?
– 2000. gadā mani uzaicināja
toreizējā mūzikas skolas direktore
Vita Paulāne. Nezinu, kā tas iznācis, ka joprojām esmu šeit, aizgāju
pensijā no Nacionālā simfoniskā
orķestra, pametu darbu RPIVA,
bet Ulbrokā paliku. Man patīk
Ulbrokā, te es jūtos ļoti labi. Patīk
darbs ar bērniem, jo te es redzu
rezultātu. Kad pie manis atnāk
deviņgadīgs bērns (dažreiz nāk
arī jaunāki) un uzsāk apmācību
no nulles zināšanām, pēc pāris
gadiem es redzu rezultātu. Bērnam izdodas un patīk muzicēt.
Visi ir apmierināti – bērns, viņa
vecāki un skolotāji. To redzot, ir
liels prieks un gandarījums. Pedagoga darbs mazajā novada skolā

ir grūtāks nekā universitātē vai
akadēmijā, jo ir lielāka atbildība. Man patīk Ulbrokas mūzikas
un mākslas skolā tas, ka te viss
tiek virzīti uz to, lai bērns mīlētu mūziku un gribētu apmeklēt
skolu. Skolā viss ir vislabākajā
kārtībā, jo ja nebūtu, tad vecāki
nevestu savus bērnus. Dažreiz es
pats brīnos, kur viņi katru gadu
tik daudz var savākties. Labo
atsauksmju dēļ mūzikas skolu
apmeklē arī Pierīgas bērni. Tas
nozīmē, ka šeit tiešām viss darbojās pareizi, un rūpes par Stopiņu
novada bērniem ir redzamas it
visur.
– Pastāstiet nedaudz par
savu ģimeni.
– Man ir divi mazdēli, viens
Rīgā un viens Tallinā. Mans dēls
arī ir mūziķis, viņš aprecēja igauņu meiteni, kas arī ir māksliniece. Tagad savu dzīvi ir saistījis ar
Igauniju, perfekti runā igauņu
valodā. Beidzis Tallinas Mūzikas akadēmiju tur arī pasniedz,
viņš vēl studē doktorantūrā un ir
Igaunijas operas solo klarnetists.
Viss viņa dzīvē ir stabili. Ko lai
saka – tas ir liktenis, viņam bija
jāaizbrauc uz Igauniju. Meita arī
pabeidz mūzikas skolu, bet tad
viņa sāka zīmēt un gleznot, viņai
padevās šī mākslas joma. Meita
pabeidza Lietišķo mākslas skolu,
viņu interesē modes lietas. Meita
ir arī ārzemēs skolojusies. Meita man ir modes dizainere un
stilists. Mana sieva ir mediķe,
bet bērni neizvēlējās tāda veida
nodarbi. Nezinu, varbūt gēni, jo
vectēvs muzicēja, arī vecāmāte
dziedāja, ja nemaldos, operā.
Tā ka viss ir labi, mazbērni
aug lielāki, skaņdarbi top, pats
spēlēju. Esmu laimīgs cilvēks.
Novēlam A. Altmanim veselību, laimi un radošu darba dzīvi!
(Stopiņu novada Dome)
Kristīne Markevica,
“Tēvzemītes” redaktore
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“tĒVZEMĪTE“
2010. gada oktobris

27., 29. septembra un 13. oktobra sēdes
(protokoli Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36) lēmumi
 Ārkārtas sēdē 27. septembrī pieņemts lēmums piešķirt dzīvokli
Upeslejās ģimenei, kas cieta ugunsgrēkā.
 Apstiprināt adreses maiņu diviem īpašumiem.
 Uzstādīt ceļazīmi pie ceļa uz dārzkopības sabiedrību “Ābele”.
 Nodot viena nekustamā īpašuma detālplānojuma projekta 1. redakciju sabiedriskajai apspriešanai.
 Apstiprināt adreses nosaukumus a/s “Latvijas dzelzceļa” iesniegumā minētajām zemes vienībām.
 Piekrist detālplānojuma projekta uzsākšanai un sabiedriskai
apspriešanai vienam īpašumam. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
trim īpašumiem.
 Detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšana vienam īpašumam.
 Piešķirt dzīvojamo telpu vienai personai.
 Piešķirt materiālo pabalstu skolas piederumu iegādei vienai
personai. Piešķirt materiālo pabalstu trim personām.
 Izskatīt jautājumu par vienas personas uzņemšanu pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā nodrošināmo
personu rindā.
 Anulēta deklarētā dzīvesvieta vienai personai.
 Izslēgtas no dzīvokļa pirmām kārtām nodrošināmo personu
rindas reģistra četras personas par neiesniegtajiem dokumentiem.
 Izslēgtas no dzīvokļu rindas palīdzības reģistra 12 personas par
neiesniegtajiem dokumentiem.
 Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs pirmsskolas
programmas apguvei, 26 bērnu vecākiem.
 Atteikt izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs pirmsskolas
programmas apguvei, divu bērnu vecākiem.
 Atbrīvot no Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas mācību maksas
10 bērnu vecākus.
 Uzņemt papildus 6 bērnus, sākot ar 1. oktobri, PII Stopiņu pamatskolā.
 Uzņemt divus bērnus Juglas sanatorijas internātpamatskolas
pirmsskolas izglītības grupā.
 Uzņemt divus bērnus PII “Pienenīte” pirmsskolas izglītības grupā.
 Piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības iestādei vecākiem, kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmas apguvei, divu bērnu vecākiem.
 Atjaunot zemes nomas līgumu 20 personām.
 Atļaut īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā divām personām
un vienas personas 9 īpašumiem.
 Pārtraukt zemes lietošanas tiesības ar 18 personām.
 Apstiprināt trīs pirkuma līgumus.
 Piešķirt sociālo pabalstu 700 latu apmērā vienai personai. Piešķirt
sociālo pabalstu 100 latu apmērā vienai personai. Pabalsts stihisku
nelaimju gadījumā.
 Noteikt mērķdotācijas sadali Stopiņu novada pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2010. gadā.
Mērķdotācija pamata
un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu
padagogu darba samaksai
un VSAO iemaksām
vienam mēnesim
2010. gada IX–XII
Stopiņu pamatskola
7113
t. sk. Algas fonds
5732
VSAOI
1381
Ulbrokas vidusskola
31 266
t. sk. Algas fonds
25 196
VSAOI
6070
Ilgstoši slim. skolēniem TBC 683
t. sk. Algas fonds
551
VSAOI
132
Kopā 39 062
t. sk. Algas fonds
31 479
VSAOI
7583

Mērķdotācija pamata
un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu
padagogu darba samaksai
un VSAO iemaksām
2010. gadam
69 996
56 400
13 596
353 704
285 032
68 672
9584
7726
1858
433 284
349 158
84 126

 Noteikt Stopiņu novada pašvaldības pārziņā esošo izglītības
iestāžu mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba samaksai
sadalījumu;

ZIŅO
67910901
(27. 09. 2009.–25. 10. 2010.)

Mērķdotācija interešu
izglītības pedagogu
darba samaksai un
VSAO iemaksām vienam
mēnesim 2010. gada IX–XII
Stopiņu pamatskola
250
t. sk. Algas fonds
202
VSAOI
48
Ulbrokas vidusskola
1284
t. sk. Algas fonds
1035
VSAOI
249
Ilgstoši slim. skolēniem TBC 77
t. sk. Algas fonds
62
VSAOI
15
Kopā 1611
t. sk. Algas fonds
1298
VSAOI
313

Mērķdotācija interešu
izglītības pedagogu
darba samaksai un VSAO
iemaksām 2010. gadam
3016
2432
584
16 009
12 901
3108
308
248
60
19 333
15 581
3752

 Noteikt mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs un komercsabiedrībā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un VSAOI.
PII “Pienenīte”

bērnu Pedagogu darba
VSAOI KOPĀ (Ls)
skaits samaksas fonds (Ls)

I–VIII 2010.
IX–XII 2010.
Kopā 2010. g.

130

Stopiņu pamatskola
I–VIII 2010.
IX–XII 2010.
39
Kopā 2010. g.
Privātā izglītības iestāde 2010. g.
1
IX–XII
Pavisam 5–6 g. v. bērnu apmācība 170

30 591

7369

37 960

13 030
43 621

3139 16 169
10 508 54 129

9696
3909
13 605

2336
942
3278

12 032
4851
16 883

100

24

124

57 326

13 810 71 136

 Noteikt mērķdotāciju pašvaldības speciālajai internātskolai un sanatorijas tipa internātskolai.
Gaismas speciālā
internātpamatskola
I–VIII 2010.
IX–XII 2010.
KOPĀ
Juglas sanatorijas
internātpamatskola
I–VIII 2010.
IX–XII 2010
KOPĀ
Pavisam speciālās
internātpamatskolas

Pedagogu darba
samaksas fonds (Ls)

Uzturēšanas
KOPĀ (Ls)
izdevumi (Ls)

200 032
81 188
281 220

114 009
67 568
181 577

314 041
148 756
462 797

174 552
65 168
239 720

357 890
133 485
491 375

532 442
198 653
731 095

520 940

672 952

1 193 892

 Apstiprināt PA “Saimnieks” izstrādātos autotransporta tarifus (pielikums Nr. 5).
Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi,
vienojoties pēc atsevišķas tāmes.
 Mainīt adresi nekustamajam īpašumam “Juglas sanatorijas internātskola” (īpašuma kad. nr. 8096-005-0096), sastāvošam no apbūvei paredzētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096-005-0096 un uz zemes vienības
esošajām funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 8096-0050096-001, 8096-005-0096-003, 8096-005-0096-004, 8096-005-0096-005 no
“Juglas sanatorijas internātskola”, Upeslejas, Stopiņu novads uz “Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads.
Pamatojums: 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumu ” 2., 8., 11., 29., 38., 41. p.
 Par iepirkuma procedūras Papilddarbi pie noslēgtā līguma par Juglas
sanatorijas internātpamatskolas 3.korpusa renovācijas būvdarbiem uzvarētāju apstiprināt SIA “Svillas”, reģ. nr. 40003284302, Zalves ielā 74A, Rīga,
LV 1046, ar līguma summu Ls 15 586,43 bez PVN, PVN Ls 3273,15, kopā
ar PVN – Ls 18 859,58.
 Apstiprināt par iepirkuma procedūras Juglas sanatorijas internātpamatskolas 3. korpusa āra teritorijas labiekārtošana uzvarētāju SIA “ARKO BŪVE”,
adrese: Mediķu iela 3a, Langstiņi, Rīgas raj., LV 2137, reģ. nr. 40003932487,
ar līguma summu Ls 11 996,55 bez PVN.
 Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12/10
“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā”.

27. 09. Tika saņemta informācija par
to, ka Juglas sanatorijas internātpamatskolas telpās atrodas vairāki jaunieši alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma
vietā, pie administratīvās atbildības tika
saukti četri nepilngadīgi jaunieši par atrašanos alkohola reibumā un trīs pilngadīgi
jaunieši par atrašanos sabiedriskā vietā
alkohola reibumā.
29. 09. Tika saņemta informācija par
ģimenes skandālu Sauriešos. Ierodoties
notikuma vietā, konflikts tika atrisināts
uz vietas.
30. 09. Ulbrokā, Radiostacijas ielā,
uz kādas automašīnas tika atrasta kaujas
granāta.
4. 10. Nodrošinot sabiedrisko kārtību,
tika sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas
zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas sprieduma izpildes laikā Dzidriņās, Saveļu ielā.
5. 10. Tika saņemta informācija par
ģimenes skandālu Dreiliņos. Ierodoties
notikuma vietā, noskaidrots, ka abi skandāla rīkotāji atrodas alkohola reibumā. Ar
ģimenes locekļiem veiktas profilaktiska
rakstura pārrunas.
12. 10. Tika saņemta informācija par
ugunsgrēku Institūta ielā. Notikuma vietā
konstatēts, ka bojā gājis kāds vīrietis.
15. 10. Tika sniegts atbalsts Ātrās
medicīniskās palīdzības brigādei savaldīt
garīgi slimu personu, kura pēc tam tika
nogādāta uz psihiatrisko slimnīcu.
Pie administratīvās atbildības par
smēķēšanu tika saukta kāda nepilngadīga jauniete.
17. 10. Pašvaldības policijas iecirknī
pēc palīdzības vērsās kāda sieviete, kurai
mazdārziņos, kas atrodas aiz pieminekļa,
Ulbrokā, rokā iekodis suns.
Sniegts atbalsts ceļu policijai kāda dzērājšofera aizturēšanā, kas uzvedās agresīvi
un iekoda ceļu policijas darbiniekam rokā.
18. 10. Tika saņemta informācija par
ģimenes skandālu Ulbrokā. Ar skandāla
rīkotājiem tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, konflikts tika atrisināts
uz vietas.
20. 10. Tika saņemta informācija par
ģimenes konfliktu Sauriešos.
23. 10. Tika saņemta informācija par
ģimenes skandālu Upeslejās. Skandāla rīkotājs uz rakstiska pieteikuma pamata
nogādāts Valsts policijas Salaspils iecirknī
līdz pilnīgai atskurbšanai.
Pārrunas veiktas ar 39 personām,
pēc Stopiņu novada Domes saistošajiem
noteikumiem sodītas 14 personas, par
transporta novietošanu tam neparedzētā
vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši
4 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās
atbildības sauktas 10 personas.
Stopiņu novada pašvaldības policija
informē, ka šobrīd tiek veikta pārbaude
par Stopiņu novada saistošo noteikumu Nr. 27/09 “Suņu un kaķu turēšanas
noteikumi Stopiņu novadā” ievērošanu.
Lūdzam iedzīvotājus, suņu īpašniekus,
izpildīt saistošo noteikumu prasības un
reģistrēt suņus PA “Saimnieks”, saņemot
suņu reģistrācijas žetonu. Par šo noteikumu nepildīšanu persona var tikt saukta
pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 106. panta “Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšana”,
kur sods fiziskai personai paredzēts līdz
divsimt piecdesmit latiem.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas materiāliem.
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Apstiprināti Stopiņu novadā 2010. gada 29. septembrī
Saistošie noteikumi Nr. 12/10 (protokols Nr. 35, p. 5.6.)

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek
izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās
iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos
dzērienus.
2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu
izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā (turpmāk – Atļauja) pieņem Stopiņu novada dome.
3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam pašvaldībā
jāiesniedz:

3.1. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā
jānorāda:
3.1.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
3.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3.1.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments
un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
3.1.4. ražošanas vieta (adrese);
3.1.5. īpašuma, no kura plānots iegūt produktus
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, atrašanās vieta.
3.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša
dokumenta kopija.
3.3. īpašuma, no kura plānots iegūt produk-

tus vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai, īpašuma, valdījuma pierādošie
dokumenti.
4. Iesniegumu Atļaujas saņemšanai izskata Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komiteja un
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju pieņem Stopiņu novada dome.
5. Stopiņu novada dome atsaka izsniegt Atļauju, ja:
5.1. komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;
5.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis
nepatiesas ziņas;

Apstiprināti Stopiņu novadā 2010. gada 15. septembrī
Saistošie noteikumi Nr. 10/10 (protokols Nr. 33, p. 5.6.)

„Grozījumi 2005. gada 12. oktobra Saistošajos noteikumos
Nr. 13 „STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI””
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu un 43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Lietoto terminu skaidrojumā terminu „Sabiedriska vieta” izteikt šādā redakcijā: „Sabiedriska vieta
- vietas, kur ļaužu atrašanās iespējama jebkurā gada
vai diennakts laikā, piemēram, ielas, bulvāri, skvēri,
laukumi, stacijas, viesnīcas, kopmītnes, dzīvojamo namu
sabiedriskie laukumi, pagalmi, kāpņu telpas”.
2. Papildināt lietoto skaidrojumu terminu ar
sekojošiem terminiem:
Nekustamam īpašumam pieguloša teritorija –
nekustamam īpašumam blakus esošo ielu, ceļu vai
laukumu braucamas daļas nomale 1m platuma vai
gājēju ietve visā platumā, visas pret ielu, ceļu vai laukumu vērstas apsaimniekojamā zemesgabala robežas
garumā, kā arī nekustamam īpašumam blakus esošu
zālienu un ceļa grāvjiem līdz ielu, ceļu vai laukumu
braucamas daļas vai gājēju ietves malai visas pret ielu,
ceļu vai laukumu vērstas apsaimniekojama zemesgabala
robežas garuma.
Namīpašumam piegulošā teritorija – dzīvojamam
namam viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai)
tieši pieguloša teritorija, kas atbilstoši LR būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir minimāli
nepieciešama šī nama uzturēšanai.
Regulāra zāliena pļaušana - zāliena pļaušana ne
mazāk kā trīs reizes sezonā: pirmo reizi no 10.-20.
jūnijam, otro reizi no 10.-20.jūlijam, trešo reizi no
10.-20.septembrim.
Koplietošanas ceļš – ceļš, kas atrodas fizisku vai
juridisku personu īpašumā un, ko izmanto piebraukšanai pie vairākiem īpašumiem.
3. Izteikt Punktu 3.1. šādā redakcijā:
„3.1. Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
un atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu:
3.1.1. par namīpašumu, ēku fasāžu neuzturēšanu
kārtībā un namīpašumam piegulošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā (tajā skaitā trotuāru netīrīšanu, zāles
nepļaušanu, tajā skaitā apbūves gabalos, (zāles garums
virs 20 cm), sniega netīrīšanu vai mešanu uz ielas braucamās daļas), nezālēm, ceļmalās, grāvjos, sakņu un
piemājas dārzos: uzliek naudas sodu īpašniekam, zemes
lietotājam, nomniekam vai namīpašuma pārvaldniekam vai sētniekam fiziskām personām 5 līdz 50 Ls,
juridiskām personām 10 līdz 100 Ls;
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, fiziskām personām 50 līdz 100 Ls, juridiskām personām
100 līdz 500 Ls;
3.1.2. ēku, būvju īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam ir jānodrošina būvju jumtu karnīžu,
notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka
dzīvību un veselību.
Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:
fiziskām personām 5 līdz 50 Ls, juridiskām personām
10 līdz 100 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu- fiziskām personām 50 līdz 100
Ls, juridiskām personām 100 līdz 200 Ls.
3.1.3. par antisanitāru apstākļu radīšanu namīpašumam piegulošajā teritorijā (neatkarīgi no tās piederības
un īpašuma formas), t.i. īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai lietotājs nedrīkst pieļaut atkritumu, metāllūžņu,
malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos namīpašumam piegulošajā teritorijā, kas bojā ainavu un traucē
blakus esošo namīpašumu lietošanu, ka arī teritorijas
(neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas)

piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves
atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un augiem
kaitīgām vielām, pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu - fiziskām personām 10 līdz 100
Ls, juridiskām personām 20 līdz 200 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīva soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām 100 līdz 150 Ls, juridiskām personām 200
līdz 500 Ls.
3.1.4. ēku, būvju īpašniekam, tiesiskajam valdītājam
vai lietotājam ir jānodrošina neapdzīvoto namīpašumu,
ka arī nepabeigto jaunbūvju, kur pārtraukti būvdarbi,
ieejas, pagrabu durvju un logu aizslēgšana, ka arī teritorijas iežogošana, lai novērstu nepiederošu personu
uzturēšanos un iekļūšanu.
Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu- fiziskām personām 15 līdz 150 Ls, juridiskām
personām 25 līdz 250 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīva soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām 150 līdz 300
Ls juridiskām personām 250 īdz 500 Ls.
3.1.5. dzīvojamo māju, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos pavasarī no
15.aprīļa līdz 15.maijam, rudenī no 15.septembra līdz
15.novembrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus,
nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.
Šajā punktā atrunātajā kārtībā organisko atkritumu
dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā īpašuma
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.
Nav pieļaujama organisko atkritumu dedzināšana
laika periodā, kuru valsts vai pašvaldība ir pasludinājusi
par ugunsnedrošu.
Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu vai
cita veida atkritumu dedzināšanu pārkāpējam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām
5 līdz 50 Ls, juridiskām personām 10 līdz 100 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām 50 līdz 100-Ls,
juridiskām personām 100 līdz 250 Ls.”
4. Punkta 3.2. tekstu aiz vārda „naudas sodu” papildināt ar ciparu „5”.
5. Punktā 3.3. vārda un cipara „līdz 50,_ Ls” vietā
rakstīt „25 līdz 250 Ls”.
6. Punktā 3.4. vārda un cipara „līdz 30,_ Ls” vietā
rakstīt „10 Ls”.
7. Punktā 3.5. vārda un cipara „līdz 50,_ Ls” vietā
rakstīt „10 līdz 100 Ls”.
8. Papildināt punktu 3.5. ar sekojošu tekstu:
„Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu 100 līdz 200 Ls”
9. Punktu 3.6.izteikt sekojošā redakcijā:
„3.6. par nakšņošanu kāpņu telpās un sabiedriskās
vietās, sabiedrisko telpu piegružošanu, par dzīvojamo
un sabiedrisko ēku, saimniecības celtņu, žogu un citu
būvju bojāšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu 5 līdz 50 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu no 50 līdz 100 Ls.”
10. Papildināt noteikumus ar punktu 3.6.1 sekojošā
redakcijā:

„3.6.1 par lodžiju un balkonu aizstiklošanu un aizrestošanu bez saskaņošanas ar novada būvvaldi uzliek
naudas sodu 5 līdz 50 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu no 50 līdz 200 Ls.”
11. Punktu 3.7. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.7. par veļas izkāršanu dzīvojamo ēku lodžijās,
balkonos tā, ka tā ir redzama no ielas puses,
daudzdzīvokļu māju pagalmos un citās vietās kur
nav ierīkota vieta veļas žāvēšanai izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu 3 līdz 30 Ls.”
12. Punkta 3.8. tekstu aiz vārdiem „sodu” grozīt
un izteikt sekojošā redakcijā:
„fiziskām personām 5 līdz 50 Ls, juridiskām personām 30 līdz 300 Ls.”
13. Punkta 3.9. tekstu aiz vārdiem „sodu” grozīt
un izteikt sekojošā redakcijā:
„fiziskām personām 5 līdz 50 Ls, juridiskām personām 30 līdz 300 Ls.”
14. Punkta 3.10. tekstu aiz vārdiem „sodu” grozīt
un izteikt sekojošā redakcijā:
„fiziskām personām 50 līdz 100 Ls, juridiskām
personām 100 līdz 300 Ls.”
15. Punktu 3.11. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.11. Par tīšu trokšņošanu (skaļa muzicēšana, dziedāšana, atskaņošanas aparātu lietošana, klaigāšana, dažādu mehānismu darbināšana bez tehniskos noteikumos
paredzētiem trokšņu slāpētājiem, pirotehnisko līdzekļu
lietošana u.tml.), sabiedriskās vietās, dzīvokļos, uz balkoniem, lodžijām, privātmājās, kas traucē iedzīvotāju
mieru, darba dienās no plkst.23:00 līdz 6:00, brīvdienās
un svētku dienās no plkst.23:00 līdz 9:00, bez rakstiskas
saskaņošanas ar novada domi izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no 5 Ls līdz 50 Ls,
Par tādām pašām darbībām, ja tas notiek darba
dienās no plkst. 6.00 līdz 23.00 un brīvdienās un svētku
dienās no 9:00-23:00 izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu 2 līdz 20 Ls,
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu no 20 līdz 100 Ls.”
16. Punktā 3.12. vārda un cipara „līdz 50,_ Ls”
vietā rakstīt „25 līdz 250 Ls.”.
17. Izlēgt punktu 3.13.
18. Izlēgt punktu 3.14.
19. Punktu 3.15.1. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.15.1. līdz 7 gadu vecumam atrašanos publiskās
vietās bez pieaugušo vai vecāku bērnu (sākot no 16
gadu vecuma) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu 3 līdz 30 Ls.”
20. Punktu 3.15.2. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.15.2. līdz 16 gadu vecumam atrašanos publiskās
vietās bez pieaugušo pavadības no plkst. 22.00 līdz
plkst. 6.00 izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
3 līdz 30 Ls.”
21. Punktu 3.15.3. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.15.3. līdz 16 gadu vecumam atrašanos izklaides
vietās bez pieaugušo pavadības no plkst. 22.00 līdz plkst.
7.00, uzliek naudas sodu 5 līdz 50 Ls.”
22. Izlēgt punktu 3.15.4.
22. Izlēgt punktu 3.15.5.
23. Izlēgt punktu 3.16.
23. Izlēgt punktu 3.17.
24. Izteikt punktu 3.18. sekojošā redakcijā:
„3.18. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
izglītības, kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās
iestādēs izsaka brīdinājumu vai soda ar naudas sodu
10 līdz 100 Ls .

5.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota
(nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst
tās izmantošanas mērķim;
5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
5.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu
militāro formējumu ēkās un teritorijā;
5.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības
iestādes;
5.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
5.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā
būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu
tiesību aizsardzību.
6. Stopiņu novada dome ar motivētu lēmumu ir
tiesīga atcelt izsniegto Atļauju, ja:
6.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis
nepatiesas ziņas;
6.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas
un neatbilst to izmantošanas mērķim;
6.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

6.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un
citu personu tiesību aizsardzību.
7. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Stopiņu novada
dome pieņem 15 darba dienu laikā pēc 6.punktā
minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties
rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
8. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz noteiktu
laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
9. Šo saistošo noteikumu prasību izpildes kontroli
veic pašvaldības izpilddirektors.
10. Pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par
saistošo noteikumu izpildes novērošanu.
11. Stopiņu novada domes izdoto administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
12. Saistošie noteikumi publicējami Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā „ Tēvzemīte”
un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu 20 līdz 200 Ls.”
24. Izteikt punktu 3.19. sekojošā redakcijā:
„3.19. Par pašvaldības noteiktās tirdzniecības
nodevas nesamaksāšanu tirdzniecību vietās, kur to
paredzējusi novada dome, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 10 līdz 100 Ls, juridiskām personām no
45 Ls līdz 450 Ls.”
23. Izlēgt punktu 3.20.
24. Punktu 3.23. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.23. par vircas izliešanu uz laukiem, dārziem utt.,
pie temperatūras virs 0o un neiestrādāšanu zemē ilgāk
par 12 stundām, kā arī par vircas izliešanu uz ganībām
no 15. novembra līdz 1. martam, pārkāpējam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 20 līdz 200 Ls.”
25. Punkta 3.24. tekstu aiz vārdiem „sodu” grozīt
un izteikt sekojošā redakcijā:
„fiziskām personām no 10 līdz 100 Ls, juridiskām
personām no 20 līdz 300 Ls.”
26. Punkta 3.25. ciparu „50” vietā rakstīt „200”.
27. Punktu 3.26. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.26. par traktoru un kravas auto stāvēšanu māju
pagalmos, pie māju fasādēm (ilgāk par 2 stundām) –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 3 līdz 30 Ls.”
28. Punktu 3.27. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.27. par mehānisko transporta līdzekļu, piekabju
un citu transporta līdzekļu, kuri nav tehniskā kārtībā,
stāvēšanu vai turēšanu, ilgāk par 30 diennaktīm, daudzdzīvokļu māju pagalmos vai namīpašumam piegulošā
teritorijā, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 5
līdz 250 Ls , juridiskām personām no 50 līdz 900 Ls.”
29. Izlēgt punktu 3.28.
30. Izlēgt punktu 3.29.
31. Punktu 3.30. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.30. par motorizēto transporta līdzekļu novietošanu pie atklātiem ūdeņiem (upēm, ezeriem,
utt.), kur nav norāde „auto stāvvieta”, vai nobraukšanu no koplietošanas ceļiem tuvāk par 50 m. izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 10 līdz 100 Ls. „
32. Punktu 3.31. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.31. par mehānisko transporta līdzekļu, kas ved
kravu ar atkritumiem, nobraukšanu no koplietošanas
ceļiem, uzliek naudas sodu transporta vadītājam 25
līdz 250 Ls.”
33. Punkta 3.32. tekstu aiz vārdiem „sodu” papildināt ar ciparu „5”.
34. Punktu 3.32. papildināt ar sekojošu tekstu:
„Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu 50 līdz 100 Ls.”
35. Punktu 3.33. izteikt sekojošā redakcijā:
„3.33. par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu
sabiedriskās vietās, ja tas nav rakstiski saskaņots ar
Stopiņu novada domes namu apsaimniekotāju, laikā
no plkst. 23.00 – 6.00 uzliek naudas sodu fiziskām
personām 10 līdz 100 Ls, juridiskām personām 50
līdz 500 Ls.”
36. Punkta 3.34. tekstu aiz vārdiem „sodu” papildināt ar ciparu „5”.
37. Punkta 3.35. tekstu aiz vārdiem „sodu” grozīt
un izteikt sekojošā redakcijā: „30 līdz 300 Ls.”
8. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.36. sekojošā redakcijā:
„3.36. par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu
izklaides pasākumos, alkoholisko dzērienu tirdzniecības
vietās šo izklaides un tirdzniecības vietu īpašniekiem
vai organizatoriem, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 50 līdz 200 Ls, juridiskām personām no
200 līdz 750 Ls.”
39. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 3.37.
sekojošā redakcijā:
„3.37. par valsts vai pašvaldību izvietoto zīmju
bojāšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām 25
līdz 250 Ls, juridiskām personām 75 līdz 750 Ls.”
40. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 3.38.
sekojošā redakcijā:
„3.38. par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma

plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās, atbilstošas
norādes neizvietošanu pie sētas, ja sētā ir suns uzliek
naudas sodu fiziskām personām no 5 līdz 50 Ls, juridiskām personām no 100 līdz 250 Ls.”
40. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 3.39.
sekojošā redakcijā:
„3.39. par žūpības un netiklības perēkļa uzturēšanu,
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 25 līdz 250
Ls, juridiskām personām no 100 līdz 750 Ls.”
41. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.40. sekojošā redakcijā:
„3.40. par koplietošanas telpu eju un koridoru
aizkraušanu, pielūžņošanu vai antisanitāra stāvokļa
radīšanu, uzliek naudas sodu pārkāpējam no 10 līdz
100 Ls.”
42. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.41. sekojošā redakcijā:
„3.41. par automašīnas stāvvietas, garāžas un teritorijas netīrīšanu 0,5 metru platā joslā ap objektu, ja
tas tiek ilgstoši turēts uz ielas vai atrodas koplietošanas
pagalmā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
5 līdz 50 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu 50 līdz 100 Ls.”
43. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.42. sekojošā redakcijā:
„3.42. par zemesgrāmatās ierakstīto īpašuma apgrūtinājumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no 10 līdz 150 Ls.”
44. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.43. sekojošā redakcijā:
„3.43. par nolikuma “Par Stopiņu novada ģerboni”,
„Par Stopiņu novada karogu”
neievērošanu, Stopiņu novada ģerboņa, tā elementu
(izmainīts vai stilizēts ģerbonis) izmantošanu bez Stopiņu novada domes atļaujas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 10 līdz 100 Ls, juridiskām personām
no 50 līdz 250 Ls.”
45. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.44. sekojošā redakcijā:
„3.44. par necieņas izrādīšanu Stopiņu novada
ģerbonim, karogam (piem. saplēšana, nosmērēšana)
uzliek naudas sodu 10 līdz 100 Ls.”
46. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu
3.45. sekojošā redakcijā:
„3.45. par necieņas izrādīšanu citai Stopiņu novada
pašvaldības iestāžu simbolikai uzliek naudas sodu 5
līdz 50 Ls.”
47. Noteikumu 4.4. punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
„4.4. Novada zemes ierīkotājam.”
48. Noteikumu 4.6. punktu izteikt sekojošā
redakcijā:
„4.6. Novada domes Būvvaldei.”
49. Punktu 7. izteikt sekojošā redakcijā:
„7. Tiesības iekasēt naudas sodu līdz 10 Ls, bez
protokola sastādīšanas pārkāpuma izdarīšanas vietā,
izsniedzot noteikta parauga kvīti, ir visām 4. punktā
minētajām personām, ja pārkāpējs neapstrīd viņam
uzlikto naudas sodu.„
49. Punktu 8. izteikt sekojošā redakcijā:
„8. Iekasētais naudas sods tiek ieskaitīts Stopiņu
novada domes budžeta kontā un izlietots novada infrastruktūras attīstībai.”
50. Punktu 9. izteikt sekojošā redakcijā:
„9. Naudas soda samaksāšana neatbrīvo no pārkāpuma seku likvidēšanas. Pārkāpuma sekas jālikvidē vainīgajai personai pašai vai uz vainīgas personas rēķina.”
51. Punktu 10. izteikt sekojošā redakcijā:
„10. Ja pārkāpumu izdarījušas nepilngadīgas personas, tad naudas soda samaksu uzliek viņu vecākiem
vai aizbildņiem. Par saistošo noteikumu 3.15.3. apakšpunkta pārkāpšanu tiek sodīts attiecīgās izklaides vietas
īpašnieks vai atbildīgā persona.”

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
J. Pumpurs

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
J. Pumpurs
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Nūjotāju “Zelta rudens” Siguldā
Jau no septembra dienas centrā “Ulbroka” ir atsākušās nodarbības nūjotājiem – cilvēkiem, kuri
vēlas kaut nedaudz laika veltīt veselīgām nodarbēm, lai uzlabotu
savu veselību. Dienas centrā šīs
nodarbības notiek jau trīs gadus,
katru otrdienu un ceturtdienu no
plkst. 12 30 līdz 14 00. Šis sporta
veids neprasa lielus ieguldījumus,
tas pieejams ikkatram. un, tā kā
nepieciešamais inventārs – nūjošanas nūjas – ir dienas centra
inventārs, tad, lai piedalītos šajā
veselīgajā pasākumā, nepieciešams izbrīvēt tikai savu brīvo
laiku. Protams, tiem, kam šajā
laikā ir darbs, ir ko iebilst, bet,
tā kā dienas centrs strādā arī
sestdienā, tad pirmās iemaņas,
kā apgūt nūjošanu, var realizēt
arī šajā brīvdienā.
Katru gadu šīm nodarbībām
pievienojas arvien jauni sportot gribētāji, bet prieks par tām
dalībniecēm, kas ir jau no pašas
pirmās reizes un katrā nodarbībā
nosoļo 7 km pa apkārtējām meža
takām. Jāpiemin, ka tie, kas ir
uzsākuši nūjošanu, atzīst to par
ļoti pozitīvu un veselībai noderīgu nodarbošanos, gūstot gandarījumu gan fiziski, gan garīgi.
Jau otro gadu nūjotāju komanda ar savu līdzdalību iesaistās Veselības dienas popularizēšanā – lai piedalītos jau lielāka
mēroga nūjošanas pasākumā,
kurā ir iespēja savu nūjošanas
prasmi pilnveidot kvalificētu ins-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
STOPIŅU NOVADA DOME
Stopiņu novada Dome apakšaktivitātes 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta “Informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai” ietvaros izsludina atklātu konkursu par programmatūras inženiera amatu uz
projekta realizācijas laiku, ar mērķi izstrādāt un ieviest
lietvedības lietojumprogrammu – lietvedības uzskaites
sistēmu.
PIEDĀVĀTAIS AMATS

PROGRAMMATŪRAS INŽENIERIS
truktoru vadībā, kā arī piedalīties
sacensībās. Šāds pasākums katru
gadu notiek rudens skaistākajā
pilsētā Siguldā ar nosaukumu
“Zelta rudens”, kuru rīko Siguldas novada Dome. Šogad šis
pasākumus tika organizēts kopā
ar Ulbrokas sporta kompleksa
atbalstu, tāpēc dalībnieku skaits
bija iepriecinošs, jo autobusā vietas bija aizpildītas.
Pirms sacensībām notika, reģistrēšanās, kopēja iesildīšanās,
iesācējiem ierādīti pirmie nūjošanas sporta pamati un maršruta
izvēle – tie, kam šī nodarbošanās
nav sveša, izvēlējās 9 km trasi,
bet iesācēji – 4 km. Mūsu grupas
starpā nebija tie, kas šajās distancēs finišēja paši pirmie, taču
mēs fiksējām tās dalībnieces, kas
no mūsu vidus ieguva labākos rezultātus:

9 km distancē
1. v. – Natālija Dailidjonoka
2. v. – Biruta Adumāne
3. v. – Irīda Lazdiņa
4 km distancē
1. v. – Diāna Poļačonoka
2. v. – Aleksandra Dobrjanska
3. v. – Lilija Ceimere
Ceru, ka daudzi no šī pasākuma guva krietnu devu pozitīvu
emociju, kas uzlabo kopējo veselības tonusu. Gaidīsim jaunus
dalībniekus nūjošanas nodarbībās,
lai atkal pēc gada varētu iesaistīties Veselības dienā kādā no lielajiem nūjošanas pasākumiem,
varbūt kādā citā Latvijas pilsētā.
Bilžu galeriju var apskatīt www.
stopini.lv.
Anda Višķere,
dienas centra “Ulbroka” vadītāja

Trešdien, 17. novembrī, plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts koncerts un
TLMS “Ulbroka” darbu izstāde
Pasākumā piedalās Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi,
UMMS pedagogi un vokāli instrumentālais ansamblis “Rūta”.
Pēc koncerta – muzikāls groziņu vakars tā dalībniekiem un klausītājiem.
Ieeja brīva!
Pasākuma dienā kursēs autobuss:
§ plkst. 18.00 Cekule;
§ plkst.18.10 Līči;
§ plkst. 18.20 Upeslejas;
§ plkst. 18.30 Saurieši;
§ plkst. 18.45 Ulbrokas kultūras nams;
§ pēc koncerta – autobuss mājupceļam!

Darba pienākumi:
 izstrādāt un ieviest vienotu lietvedības
lietojumprogrammu – lietvedības uzskaites
sistēmu, atbilstoši pašvaldības funkcionalitātes,
kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem,
Stopiņu novada pašvaldības lietu
Nomenklatūrai;
 sagatavot nepieciešamo lietotājprogrammas un
lietotāju dokumentāciju;
 veikt darbinieku apmācību darbam ar izveidoto
lietvedības lietojumprogrammu;
 uzturēt izveidoto lietojumprogrammu, to
atjaunojot un papildinot.
Prasības:
 augstākā izglītība informāciju tehnoloģiju jomā,
vēlama profesionālā, un obligāta vismaz viena
gada pieredze informācijas tehnoloģiju projektu
izstrādes darbībā vai vadīšanā;
 pieredze datu bāzu vadības sistēmu izstrādē;
 spēja strādāt gan pastāvīgi, gan komandā;
 spēja rast problēmu risinājumus un iniciatīva
jaunu risinājumu atrašanā;
 vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas.
Darba laiks: uz projekta izstrādes un ieviešanas laiku,
t. i., 13 mēnešus projekta ietvaros, un vismaz 6 mēnešus
pēc projekta īstenošanas beigām. Pilna slodze.
MĒS PIEDĀVĀJĀM:
 interesantu un atbildīgu darbu;
 profesionālās izaugsmes iespējas;
 iespēju gūt daudzpusīgu pieredzi dažādās
pašvaldības darbības jomās;
 draudzīgu kolektīvu.
CV un motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju iesniegt vai nosūtīt Stopiņu novada
Domei līdz 2010. gada 15. novembrim ar norādi
“Konkursam – programmēšanas inženieris” uz adresi
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130, vai
uz e-pasta adresi novada.dome@stopini.lv, vai uz faksu:
67910532. Ja ir jautājumi, zvanīt Stopiņu novada Domes
personāla speciālistam pa tālruni 67910518.
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova
SVEICAM JUBILĀRUS!
Caur gadu birzīm katrs tik vienreiz ies –
Lai staro prieks šai gaitā vienreizējā!
(L. Brīdaka)
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– Auziņu Andreju,
Brasliņu Māru,
Briška Jāni,
Grabovsku Dainu,
Saņņikovu Leonilu,
Sprinci Andri,
Trukšāni Gaļinu,
Zuti Rihardu.
– Kovaļovu Maigu,
Teļicinu Genādiju,
Tkačiku Veroniku.
– Padamani Antonu,
Šaroku Terēzi.
– Pontagu Konstanci.

Lai stipra veselība, dzīvesprieks un dvēseles gaišums
ir ceļa biedrs vēl ilgus gadus!
SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Saulei ir liela vara,
Ka tā visu dzīvu dara –
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Sanija Ausekle
Eliza Valtmane
Gustavs Rūsa
Elizabete Tetere
Grieta Bērziņa
Paula Ziediņa
Ņikita Logins
Aigars Grizāns

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!
AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Nav tādas jūras
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.
(A.Krūklis)
Vitālijs Pavlovs

Ivans Maksimovs
Valērijs Kavkazskis
Taisija Kislova
Ēriks Krieviņš
Jānis Kukurs
Tatjana Guseva
Roberts Uzuls
Skaidrīte Komka
Vasilijs Aleksejevs
Aleksandrs Karpovičs
Arvīds Mārtinsons
Kārlis Stūris
Antoņina Koroļeva

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Svecīšu vakars 21. novembrī.

Dienas centrs “Ulbroka”
aicina dāmas un jaunkundzes
katru sestdienas rītu no plkst. 10.00 līdz 13.00
uz radošām nodarbībām:
pērļošanā, rotu gatavošanā
un zīda apgleznošanā.
Piektdienās, no plkst. 15.00 līdz 18.00
ir iespēja piedalīties un apgūt
dekupāžas tehnikas pamatprincipus.
Aicinām iesaistīties gan bērnus, gan pieaugušos.
Sīkāka informācija dienas centrā
vai pa tālr. 28373398.

Apstiprināti ūdenssaimniecības attīstības
projekta ietvaros iegādātās mobilās tīklu
apkalpes mašīnas tarifi
Stopiņu novada domes 2010. gada 13. oktobra sēdē tika
apstiprināti mobilās tīklu apkalpes mašīnas tarifi.
Transporta veids Mērvienība Izmaksas
bez PVN
(21 %)
VOLVO FM 64R
Ls/1h
57,59
Ls/1km
0,69

PVN Tarifs
(21 %) ieskaitot
PVN (21 %)
12,09 69,68
0,14 0,83

Tarifs Stopiņu
novada funkciju
nodrošināšanai
68,18
0,8

Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri
nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas tāmes.
Mobilā tīklu apkalpes mašīna Stopiņu novada pašvaldības
aģentūrai “Saimnieks” tika piegādāta 2010. gada jūlijā. Mašīna
piegādāta Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” līguma
“Kompleksas tīklu skalošanas hidrodinamiskās mašīnas un iekārtas
piegāde” ietvaros.
Līdz ar mobilās tīklu apkalpes mašīnas piegādi tika īstenota
viena no projektā paredzētajām aktivitātēm.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir p/a “Saimnieks”,
Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību
nodrošina LR Vides Ministrija.
Ieguldījums tavā nākotnē!
Tavs mūžs kā ābeļu dārzs,
Paliek tiem, kas tālāk iet.
(I. Rūsiņš)
Skumju brīdī esam kopā ar Irēnu Āboliņu, brāli un tēvu zaudējot,
un Antru Vilmani vectēvu mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Izsakām pateicību
Stopiņu novada Domei,
Pašvaldības policijai,
Ulbrokas vidusskolai, PII
“Pienenīte”, Ambulancei un visiem, visiem
cilvēkiem, kas palīdzēja
mums grūtā brīdī.
Poprugu ģimene.

Svētdien, 7. novembrī,
plkst. 16.00
Ulbrokas kultūras namā
komponista

Atvara Sirmā
autorkoncerts

Koncertā piedalās:
Stopiņu novada
sieviešu koris “Madara”
(diriģenti Imants Kalniņš,
Zane Kažēna),
Ulbrokas mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi
(pedagogi Biruta Deruma,
Ina Ekarte),
Čučumuižas Rūķi un aktrise
Dina Kristīne Bitēna.
Ieeja brīva!
Laipni aicinātas ģimenes
kopā ar bērniem!
No visas sirds pateicos Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
audzēkņiem, absolventiem, ansamblim “Rūta” un saviem kolēģiem skolotājiem par atsaucīgo un
iejūtīgo piedalīšanos manā jubilejas
autorkoncertā 15. oktobrī Ulbrokas
kultūras namā. Paldies koncerta
kuplā klausītāju skaita vētrainajiem
aplausiem, skaistajiem ziediem,
dāvaniņām un laba vēlējumiem.
Paldies Stopiņu novada Domei par
mana darba augsto novērtējumu.
Ar cieņu, komponists,
UMMS skolotājs A. Altmanis
PAZIŅOJUMS
Sakarā ar 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumu”2.,8.,11.,29.,38.,41.p.
Pēc 2010. gada 13. oktobra
domes lēmuma Nr. 36 tiek mainīta adrese „Juglas sanatorijas
internātskola” uz „Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads,
LV-2118.
Tiek mainīts nosaukums uz:
„Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs”

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV-2130
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Kristīne Markevica, tālr.: 67910518
E-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Makets: Roberts Jurkjāns
Druka: SIA “Poligrāvijas grupa Mūksala”
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2010.gada 1. oktombrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

