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Līgo parka vasaras sezona iedziedāta un iedejota

Katru gadu Līgo parka vasaras sezonas sākumu raksturo
divi lieli pasākumi – koncerti
„Danco lieli, danco mazi” un
„Dziesma un deja manam novadam”.
Kā liels kontrasts laikapstākļu
ziņā izvērtās lietainais un vēsais
11. jūnijs. Un tomēr, spītējot lietum un vējam, koncerts „Dziesma un deja manam novadam”
notika. Šogad koncerts īstenojās
kā gadskārtu maiņas caurvīts
latvisko tradīciju atspoguļojums.
Koncertā piedalījās visi Stopiņu
novada deju kolektīvi – „Ulenbroks”, „Stopiņš” un „Luste” –,
kā arī novada kori – jauktais koris „Ulbroka” un sieviešu koris
„Madara”. Dejotāju rindas kuplināja viesu deju kopa „Zalktis”.

Savukārt koru rindas plaši bagātināja vairāki vieskolektīvi –
jauktie kori „Līgo”, „Mezgli”,
„Sonore”, „Laudate Charimata”,
„Austrums”, „Grindex” un Bērnu
slimnīcas jauktais koris.
Liels paldies visiem kolektīvu
vadītājiem un diriģentiem, un jo
īpaši Ārijam Šķepastam un Eduardam Fiskovičam par pasākuma
organizāciju un koru koordinēšanu. Dejotāju galvenā koordinatore un koncerta režijas autore bija
Aiga Medne.
Koncerta ietvaros tika izdziedāta un izdejota tuvojošos Līgo
svētku tematika, tādējādi veidojot saturisko saikni ar jau nākamo Līgo parkā paredzēto pasākumu – Līgo svētkiem.
Līgo vakars ir īpašs ar savām
dziesmām, jāņuzālēm un īpašo

gaisā esošo enerģētiku. Pirms
koncerta visus līgotājus sagaidīja Jāņamāte – Stopiņu novada priekšsēdētāja vietniece Vita
Paulāne – un Jāņatēvs – domes
deputāts Ainārs Vaičulens. Stundas garumā notika varena līgošana un Līgo vakara tradicionālo
gardumu baudīšana. Savukārt
koncerta sākumā Jāņamāte apsveica visus klātesošos svētkos
un kopā ar Jāņiem devās aizdegt
Jāņu nakts ugunskuru, lai arī kaimiņu novados redz, kā šeit līgojam.
Šogad Līgo parka estrādē koncertā „Ejot cauri rudzu laukam”,
visus jāņabērnus priecēja tautā
iemīļotas dziesminieces un aktrises – Raimonda Vazdika, Ieva
Akuratere, Ieva Pļavniece un
Ilze Grunte. Tikpat atšķirīgas

kā pašas mākslinieces bija viņu
dziedātās dziesmas. Skanēja gan
ļoti pazīstamas, gan jaunās melodiskajās aprisēs tvertas latviešu dziesmas. Koncerta caurviju
tēma nepārprotami bija Līgo suģestējošā ekspresija. Akustisko
ģitāru klusinātais skanējums un
daudzveidīgā perkusiju palete
bagātināja koncerta vokālā skanējuma faktūru.
Tā, ugunskura liesmu sasildīti
un Jāņu nakts burvības apņemti,

Līgo parka apmeklētāji lustējās
līdz rīta gaismai.
• Koncerta „Dziesma un deja
manam novadam” fotogalerija:
http://stopini.lv/lv/galerijas/
dziesma-un-deja-manam-novadam-2016-325.
Līgo vakara fotogalerija:
http://stopini.lv/lv/galerijas/ligovakars-ligo-parka-2016-327.
Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Balsojuma rezultāti par krāsu salikumiem
Stopiņu novada tautastērpam
Lai realizētu ieceri par sava
novada tautastērpu, aicinājām novada iedzīvotājus balsot par sev tīkamāko brunču
auduma krāsu salikumu un
vestes krāsu.
Aptauja notika no 2016. gada 20.
aprīļa līdz 1. jūnijam. Balsot varēja elektroniski novada mājaslapā, izgriežot aptaujas anketu no
„Tēvzemītes”, un pie sekretāres
balsošanas kastītē. Aptaujas re-

zultātā saņēmām 121 iedzīvotāja
balsojumu.
Balsojuma rezultāti: 1. variants –
17 balsis; 2. variants – 44 balsis;
3. variants – 57 balsis; 4. variants –
19 balsis.
Balsojumā bija jāizvēlas arī vestes
krāsa, kurai jābūt vienai no brunču
auduma krāsām. Balsojuma rezultāti par vestes krāsu: zila – 28 balsis; tumši zila – 12; dzeltena – 11;
bordo – 9; tumši sarkana – 8; sūnu
zaļa – 6; oranža – 4; sarkana – 3;

pelēka – 2; spilgti zaļa, zaļa, brūngani bēša, pati košākā – 1 balss.
Pēc balsojuma rezultātiem secināms, ka no piedāvātajiem tautastērpa brunču krāsu salikumiem visvairāk balsu ir ieguvis 3. variants un kā
vēlamākā ir atzīta zilā vestes krāsa.
Paldies visiem par dalību aptaujā, un novēlēsim TLMS „Ulbroka” audējām veiksmi un radošumu Stopiņu novada tautas
tērpa darināšanā!
Stopiņu novada pašvaldība

Piedāvātie brunču auduma krāsu salikumi, no kuriem bija jāveic izvēle
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Cekules maratona diena 1941. gada deportāciju
75. gadadienas sēru piemiņas brīdis
Ulbrokas Meža kapos

Šī gada 20. jūnijā bērni, jaunieši un pieaugušie piedalījas
Cekules maratonā. Bērni skrēja
vienu apli ap ciematu, bet jaunieši un pieaugušie skrēja divus apļus. Skrējēju bija diezgan
daudz, un visi, kuri piedalījās,
bija ļoti priecīgi, jo varēja pārbaudīt, cik spēcīgi un ātri viņi ir.
Pirmo vietu bērnu grupā ieņēma
astoņus gadus vecā Nikola Šahova.
Arī jaunieši parādīja labus rezultātus – pirmais bija 16 gadu vecais
Niks Beļakovs. Pieaugušie skrēja
lēnāk nekā jaunieši, bet arī tie bija
diezgan ātri savai vecuma grupai,
pirmais no pieaugušajiem bija 20
gadu vecais Dmitrijs Mazitans.
Kad visi mūsu ātrie skrējēji bija
noskrējuši, dienas centra vadītāja
Olga Osipova un Oksana Kiseļova
apbalvoja skrējējus ar iegūtajiem
rezultātiem. Pēc tā visi mazliet
atpūtās un gatavojās velobraucienam.

10 velobraucēji ar pavadošo
automašīnu devās velomaratonā.
Braukšanas maršruts – Upesleju
internātpamatskola, Sauriešos –
Stopiņu pamatskola, Ulbrokas
vidusskola, un galapunkts – Stopiņu novada dome. Visi braucēji
apciemoja priekšsēdētāja vietnieci
Vitu Paulāni, kura mums izrādīja
priekšsēdētāja darba kabinetu un
uzdāvināja Cekules dienas centram Stopiņu novada karti.
Pēc tam mēs devāmies atpakaļ
uz Cekuli. Pa ceļam iebraucām
aplūkot Ulbrokas ezeru, kur atpūtāmies nelielā pusdienu pauzē, ko
mums sarūpēja Svetlana Freisa,
Diāna Poļa un Oksana Kiseļova.
Tad devāmies mājās, kur visus
braucējus sagaidīja dienas centra
vadītāja Olga Osipova.
Šī diena bija ļoti izdevusies, un
visi bija ļoti draudzīgi. Turpmāk
domājam vēl paveikt ko līdzīgu.
Jekaterina Freisa,
maratona dalībniece

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „DIMANTI”, ZEMES VIENĪBAI
GETLIŅU IELA 17, RUMBULA, STOPIŅU NOVADS
Stopiņu novada dome 2016. gada 15. jūnija sēdē pieņēma lēmumu
(protokols Nr.76 punkts 3.1.1.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042) –
zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.
80960070173).
Detālplānojuma izstrādes mērķis: Pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma
izbūvi īpašuma „Dimanti” (kadastra nr. 80960070042) zemes vienībā
Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, kadastra apz. 80960070173.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – īpašuma „Dimanti” īpašnieki.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts:
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei
jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv).

2016. gada 14. jūnijā apritēja
75 gadi kopš 1941. gada 14.
jūnijā padomju varas veiktajām deportācijām no Latvijas
teritorijas. Toreiz nezināmos
Krievzemes plašumos tika
aizvesti piecpadsmit tūkstoši iedzīvotāju, no tiem – četri
tūkstoši bērnu.
Šajā dienā pulcējāmies Ulbrokas Meža kapos, piemiņas vietā
represijās cietušajiem, lai kopīgi
atcerētos piedzīvoto un pieminētu tos, kuri nekad neatgriezīsies. Klusuma piemiņas brīdis,
uzrunas un stāstījumi mijās ar
kokles un vijoles smeldzīgajām
melodijām, asarām represēto
acīs un smeldzi, sāpēm par ģimeņu likteņiem, tuvinieku un
draugu likteņiem. Prieks par
tiem, kuri izdzīvoja un varēja
atgriezties Dzimtenē, un, par
spīti visām padomju laika represijām, spēja saglabāt mīlestību

sirdī uz saviem tuvākajiem, līdzcilvēkiem un savu tēvu zemi –
Latviju.
Mūsu novada represēto iedzīvotāju atmiņas un piedzīvotais ir
dokumentēts stāstos, pierakstos
un videoierakstos. Šīs atmiņas ir
daļa no kultūrvēsturiskā mantojuma, no kura jāspēj gūt mācību
un atziņas mūsu šodienai un dar-

biem nākotnes veidošanai.
Paldies visiem piemiņas pasākuma dalībniekiem un organizatoriem.
• Fotogalerija: http://stopini.lv/
lv/galerijas/pieminas-bridis-represijas-cietusajiem-2016gada14junija-324.
Stopiņu novada dome

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
Stopiņu novada dome nolēma
piedalīties biedrības „Stopiņu
un Salaspils partnerība” izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā
projektu iesniegumu konkursā ar
četriem projektu pieteikumiem,
apstiprinot plānoto pašvaldības
līdzfinansējumu.
Saistībā ar Latvijas simtgadi un
Stopiņu novada 130. jubileju deputāti nolēma atbalstīt ierosinājumu uzstādīt piemiņas akmeni
Rīgas rajona Zemessardzes 19.
bataljona 1. rotas komandierim
J.Staškevičam viņa atdusas vietā
Ulbrokas Meža kapos.
Apstiprināts „Attīstības plāns
darbā ar jaunatni Stopiņu novadā
2016.–2018. gadam”.
Apstiprināts Stopiņu novada
pašvaldības 2015. gada publiskais
pārskats.

Iepirkumu komisijas
ziņojums

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Iekškvartāla brauktuves remonts un auto-

stāvvietas izbūve Upeslejās Nr.8,
Stopiņu novadā”, identifikācijas
Nr. SND 2016/24 (8.2), piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA
„Autoceļi”, reģ. Nr. 40003069161,
ar piedāvāto cenu 20 751,03 EUR
bez PVN.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Ugunsdzēsības ūdensvada un ugunsdrošo
durvju izbūve Ulbrokas vidusskolas ēkā”, identifikācijas Nr.
SND 2016/23 (8.2), piešķirtas un
par uzvarētāju atzīta SIA „I.K.
BŪVE”, reģ. Nr. 40003777875, ar
piedāvāto cenu 66 455,42 EUR
bez PVN.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras „Datortehnikas un biroja tehnikas iepirkums
Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND
2016/22 (8.2), piešķirtas un par
uzvarētāju atzīta SIA „NT Piedzīvojumi”, reģ. Nr. 43603029978, ar
piedāvāto cenu 21 111,45 EUR
bez PVN.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras „Ēdināša-

nas kompleksam nepieciešamā
inventāra un aprīkojuma piegāde Ulbrokas vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND
2016/18 (AK), I daļā „Virtuves
iekārtas” piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA „VITRUM SISTĒMA”.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras „Ēdināšanas kompleksam nepieciešamā
inventāra un aprīkojuma piegāde Ulbrokas vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND
2016/18 (AK), II daļā „Nerūsējoša tērauda mēbeles un preces/iekārtas ēdināšanas kompleksam”
piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA „VITRUM SISTĒMA”.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras „Ēdināšanas kompleksam nepieciešamā
inventāra un aprīkojuma piegāde Ulbrokas vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND
2016/18 (AK), III daļā „Mēbeles
ēdināšanas kompleksa labiekārtošanai” piešķirtas un par uzvarētāju atzīta SIA „Lazurīts S”.

PAZIŅOJUMS PAR STOPIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS PUBLISKO
APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Stopiņu novada dome 2016. gada 27. aprīļa sēdē (protokols Nr.73 6.1. p.) pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada
teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,
nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016. gada 16. maija līdz 2016. gada 30. jūnijam.
Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) 2016.
gada 7. jūlijā plkst. 15.00.
Kontaktinformācija: Linda Čakše, e-pasts: planotajs@stopini.lv, tālr. 27757382, 67910546.
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Lielā lasīšana sākas!
„Dzīve tik daudz nezināma sola:
Atklāt, izpētīt un –
meklēt, atrast...”
/O.Lisovska/
Ikdienas straujajā ritmā kāds vēlas
mierīgu atpūtas mirkli, kāds jaunu piedzīvojumu, kāds atklāt noslēpumus, kāds... lai paliek katra
paša ziņā. Lielu noslēpumainību
sevī glabā grāmatas, kas sniedz
daudz interesantu mirkļu, iespēju
rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Ikvienam ir iespēja atklāt
grāmatu pasaules burvību, kļūstot
par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pro
grammas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ekspertu, kurā

dalību Sauriešu bibliotēka pieteikusi jau ceturto reizi. Piedalīties
programmā un kļūt par ekspertu
var ikviens interesents, kurš labprāt lasa jaunāko daiļliteratūru un
diskutē par gūtajiem iespaidiem,
pārdomām.
Lai kļūtu par programmas eks
pertu, lasītu šī gada kolekcijā
iekļautās grāmatas un pēc tam
sniegtu savu vērtējumu par izlasīto, jānāk uz Sauriešu bibliotēku
un jāsāk lasīt grāmatas atbilstošajā
vecuma grupā. Programmā lasīšanai un vērtēšanai grāmatas iekļautas piecās vecuma grupās.
Pašiem mazākajiem – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem vērtēšanai nodotas interesan-

tas, ar skaistām ilustrācijām bagātas
grāmatas, kurās varēs uzzināt, kas
notiek mājās, kad ģimene devusies
savās ikdienas gaitās, kā piepildīt
sapni mušai, kura grib kļūt par lidmašīnu, varēs iepazīt jaunus lācīša
Tobiasa draugus, kopā ar Kiku un
Miku pārvarēt lielo tumsu, kā arī
piedalīties „Bērzu ballītē”.
Vai patiesi Emīls no Kathultas
sētas Lennebergā dara tikai nedarbus, vai viņam tā gluži vienkārši
sanāk? To uzzinās tie, kuri lasīs trīs
stāstus par Emīla vēl nezināmajiem
nedarbiem. Jautrus mirkļus sagādās gan neparasti princešu stāsti,
gan Ellas un viņas draugu raibie
piedzīvojumi. Kas ir Klimpa, ko
var mācīties no stāsta par šo mazo
sunenīti, kā visiem klājas Brokā ielā
un kas slēpjas aiz „Saputrotās putras” – to uzzinās jaunie eksperti.

Ar 2016. gada 1. jūliju par iedzīvotājiem sniegtajiem dzīvojamās mājas

Jauniešu vērtējumam divās grupās iekļauti aizraujoši stāsti par
maģiskiem un noslēpumainiem
piedzīvojumiem, par jauniešu
savstarpējām attiecībām, par cerību. Interesanti ir novadnieka
dzejnieka Pētera Brūvera dzejoļi
ne tikai bērniem, kas apkopoti
krājumā „Grāmata Gundegai”, to
ilustrējusi māksliniece Gundega
Muzikante.
Jaukus, interesantus, arī pārdomu
mirkļus pieaugušajiem lasītājiem
sniegs kolekcijā iekļautie darbi,
kas vēstīs par pārmaiņām un otro
iespēju dzīvē G.Zevina romānā
„Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”,
par dzimtu likteņiem laika ritumā
N.Ikstenas romānā „Mātes piens”,
savukārt H.Murakami savā darbā
„Par ko es runāju, runādams par
skriešanu” atklāj skriešanas un rak

stīšanas mijiedarbību un to, kā pats
kļuvis par rakstnieku, bet K.Vērdiņa
jauno krājumu „Pieaugušie”, kas ir
kā pārdomas par dzīves trauslumu,
ilūzijām un nākotnes iespējām, cilvēkam pieaugot, var lasīt, klausoties
pievienoto audiodisku.
Aicinām ikvienu interesentu
kļūt par ekspertu!
Informāciju par lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, tās norisi
var saņemt Sauriešu bibliotēkā klātienē vai zvanot pa tālr. 25638225.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Gonsalo aktivitātes dienas centrā „Līči”

pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks piemērota PVN likme 21% apmērā
Saskaņā ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) no šā gada
1. jūlija namu pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas maksai
tiks piemērota pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) likme
21% apmērā.
Tātad atbilstoši izmaiņām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas pakalpojuma
sniedzējam, kurš ir reģistrēts PVN
maksātājs, sākot ar 01.07.2016.,
būs pienākums par savā vārdā
sniegtajiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem izrakstīt rēķinu iedzīvotājiem, piemērojot PVN standartlikmi 21% apmērā PA „Saimnieks” (turpmāk –
Līdz 30.06.2016.
Nosaukums
Pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa
Ūdens uzsildīšana
Atkritumu izvešana
Karstā ūdens cirkulācija
Kanalizācijas notekūdeņu
novadīšana
Ūdens patēriņš pēc
nodotiem rādījumiem
Uzkrājumi plānotajiem
nākamo periodu
remontdarbu izdevumiem
Kopā bez PVN,
PVN, EUR
Kopā samaksai,

Sākot ar 01.07.2016.
Nosaukums

Pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa
Ūdens uzsildīšana
Atkritumu izvešana
Karstā ūdens cirkulācija
Kanalizācijas notekūdeņu
novadīšana
Ūdens patēriņš pēc
nodotiem rādījumiem
Uzkrājumi plānotajiem
nākamo periodu
remontdarbu izdevumiem
Kopā bez PVN
PVN, EUR
Kopā samaksai

aģentūra) rēķinos rindā „pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksa”. Pirmo rēķinu, kurā maksai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pakalpojumu tiks piemērota PVN
21% likme, iedzīvotāji saņems
2016. gada augusta sākumā par
2016. gada jūlijā saņemtajiem pakalpojumiem.
Iemaksas uzkrājumiem mājas
remonta fondā tiek veiktas atsevišķi un nav iekļautas pārvaldīšanas maksā. Plānotos darbus veiks
citi uzņēmēji, pamatojoties uz līgumiem ar aģentūru, kas tiks noslēgti dzīvokļu īpašnieku kopības
vārdā. Šādā situācijā maksājumiem mājas uzkrājumu remonta fondā PVN nav piemērojams.

Tātad aģentūras rēķinos rinda
„uzkrājumi plānotajiem nākamo
periodu remontdarbu izdevumiem” netiks aplikta ar PVN.
Citi maksājumi, piemēram, par
kanalizāciju, ūdens, elektrības
piegādi un tamlīdzīgi pakalpojumi (komunālie pakalpojumi), neietilpst dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumos, un PVN regulējums attiecībā uz tiem paliek
nemainīgs.
Piemērs:
Dzīvoklis, ar 51,5m2 platību,
kurā dzīvo 2 cilvēki, ūdens patēriņš pēc nodotiem rādījumiem
ir 5 m3. Rēķins ārpus apkures
perioda: līdz 30.06.2016. ir 46,28
EUR, bet, sākot ar 01.07.2016.,
būs 49,43 EUR.

Daudzums
1

Mērv.
2

Cena, EUR
3

51,5

m2

0,2915

15,01

1
2
0,1

m3
cilv.
MWh

6,052
1,734
42,91

6,05
3,47
4,29

12
21
12

0,73
0,73
0,51

6,78
4,20
4,80

5

m3

0,7681

3,84

21

0,81

4,65

5

m3

0,5137

2,57

21

0,54

3,11

51,5

m2

0,15

7,73

EUR

Summa, EUR PVN likme PVN, EUR
4=1*3
5
6=4*5/ 100

Kopā, EUR
7=4+6
15,01

7,73

42,96

3,32

EUR
Daudzums
1

Mērv.
2

Cena, EUR
3

51,5

m2

0,2915

15,01

21

3,15

18,16

1
2
0,1

m3
cilv.
MWh

6,052
1,734
42,91

6,05
3,47
4,29

12
21
12

0,73
0,73
0,51

6,78
4,20
4,80

5

m3

0,7681

3,84

21

0,81

4,65

5

m3

0,5137

2,57

21

0,54

3,11

51,5

m2

0,15

7,73

EUR
EUR

Summa, EUR PVN likme PVN, EUR
4=1*3
5
6=4*5/100

46,28

42,96

Kopā, EUR
7=4+6

7,73
6,47

49,43

Maksājumu summa palielinās par PVN summu, kas ir aprēķināta no maksas par namu pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu 49,43–46,28=3,15 EUR vai 15,01*21/100=3,15 EUR.

Sagatavoja: J.Lola,
Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” Finanšu nodaļas vadītāja

Dienas centrā „Līči” no novembra strādā brīvprātīgais jaunietis no Portugāles Gonsalo „Erasmus+” projekta ietvaros.
Strādājot un daudzveidojot dienas
centra ikdienu, Gonsalo ir šeit jau
astoņus mēnešus. Kopā pavadītais
laiks būs neaizmirstams gan viņam
pašam, gan Līču dienas centra apmeklētājiem, gan arī man. Tāpēc
jau tagad Gonsalo apzinās dažādos
notikumus, ko viņš ir piedzīvojis
Latvijā, jaunas iepazīšanās, dažādo
Latvijas klimatu un dabas izmaiņas
gadalaikos, utt., tāpēc dienas centrā ir izveidojis fotoizstādi „„Erasmus+” fotostāsts dienas centrā
„Līči”” un atmiņu rožu dobi dienas
centra teritorijā. Dienas centra telpās ir izveidota izstāde par pavadīto laiku Latvijā. Katrs mēnesis tiek
īpaši akcentēts, pievienojot arī tā
nosaukumu portugāļu valodā, bet

ārā pie dienas centra ir izveidota
rožu dobe, kurā iestādīta roze kā
simbols par katru Latvijā pavadīto
mēnesi. Rožu dobes izveidē piedalījās arī aktīvākie Līču bērni un
jaunieši, tāpēc viņiem vēl vairāk
atmiņā paliks laiks, kas būs pavadīts kopā ar brīvprātīgo jaunieti.
Gonsalo pie mums viesosies līdz
augusta beigām, tāpēc arī izstāde
tiks papildināta līdz pat augustam
un būs apskatāma arī vēlāk. Bet
rozes mūs priecēs katru vasaru un
būs kā atgādinājums par kopā pavadīto laiku.
Fotogalerija: http://stopini.lv/
lv/kultura/dienas-centri/dienascentrs-lici/galerijas/goncalo-aktivitates-licu-dienas-centra-2016.
Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi jūnijā
• Jūnijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 153 notikumiem.
• Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli lēmumi.
• Izskatīti 8 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 4 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem meklēšanā esoša persona.
• Nodots Ceļu policijai autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja alkohola reibumā.
Informācija sagatavota, izmantojot
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus
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2016. gada 27. janvārī (protokols Nr.67, p.5.5)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 2016. gada 1. jūnija lēmumu, prot. Nr. 75, p. 5.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/16
„Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām”43. panta 3. daļu, Izglītības likuma 17. panta 24 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm (turpmāk tekstā – PPII), kurās audzēkņi apgūst
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk tekstā – Aukle).
2. Atbalsts – pašvaldības līdzfinansējums PPII, kas ir paredzēts
norēķiniem par pirmsskolas programmas apguvi PPII par bērnu no
pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības
ieguve, ja:
2.1. bērns ir reģistrēts uzņemšanai Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, un netiek nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā,
kad bērnam paliek 18 mēneši;
2.2. ja bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.
3. Atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam Stopiņu novada domes (turpmāk tekstā – Dome) Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa aprēķina atbilstoši izmaksu noteikšanas metodikai (Saistošo noteikumu Pielikumā
Nr. 1 ir pievienota veidlapa, pēc kuras tiek aprēķināts piešķiramā
atbalsta apmērs) līdz kārtējā gada 20. janvārim un virza apstiprināšanai Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai. Pozitīva Domes Izglītības, kultūras sporta un jaunatnes lietu
komitejas atzinuma gadījumā ar Domes lēmumu tiek apstiprināts
atbalsta apmērs norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas
apguvi PPII un atbalsta apmērs norēķiniem par Aukles pakalpojumiem, kas tiek publicēti Stopiņu novada tīmekļa vietnē www.stopini.lv un Stopiņu novada informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
4. Atbalsta apmērs PPII par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Stopiņu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā.

Attiecīgā gada periodā izmaksas par vienu bērnu mēnesī ir EUR
186,79 (viens simts astoņdesmit seši euro un septiņdesmit deviņi
centi).
5. Atbalsta apmērs Auklēm par vienu bērnu mēnesī ir EUR
176,00 (viens simts septiņdesmit seši euro un 00 centu). Auklēm
atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērniem no pusotra
gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības ieguves uzsākšanai.
II. Atbalsta piešķiršanas kārtība
6. Atbalsts tiek pārskaitīts PPII vai Auklei uz viņu norādīto bankas kontu.
7. PPII atbalstu var saņemt, ja tā ir reģistrēta Izglītības iestāžu
reģistrā un realizē licencētas mācību programmas, nav nodokļu
parādnieks Publisko iepirkuma likuma izpratnē un ar kuru Dome
un bērna likumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (Saistošo noteikumu Pielikums Nr. 3). Atbalsta
izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts šajā punktā minētais
līgums. PPII, slēdzot līgumu ar Domi un bērna likumīgo pārstāvi,
pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem
vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē. Tāme
tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Ja pašvaldības atbalsts tiek maksāts par nepilnu
mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.
8. Aukle atbalstu var saņemt, ja tā ir reģistrēta Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā un ar kuru Dome un bērna likumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (Saistošo noteikumu Pielikums Nr. 4). Atbalsta izmaksu uzsāk
tikai pēc tam, kad parakstīts šajā punktā minētais līgums.
9. Pirms bērns uzsāk pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanu PPII vai pie Aukles, atbalsta saņemšanai bērna likumīgais pār-

1. pielikums
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nosaukums

Nr.

1. Atalgojums

1.1.

2. Darba devēja
VSAOI

2.1.

3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1.

Izmaksas uz
1 audzēkni
mēnesī (euro)

1100

107,42

1200

33,64

2100

0

2200

29,57

2210
2220

0,56
12,70

2230

1,05

2240

11,46

2250
2260

0,20
3,60

2300

10,85

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki
un to uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta
dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2310
2320

2,21
3,41

2340

0,36

2350

1,86

2360

0,64

2370

2,37

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0,01

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas
Savienības fondiem)

4. Pakalpojumu
samaksa
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksa

5. Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces
un inventārs, kurus
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6. Izdevumi
periodikas iegādi

6.1.

7. Pamatlīdzekļu nolietojums

7.1

2. pielikums

EKK
kods

Pakalpojums

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu
nolietojumus, ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko
dala ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs
Kopā

stāvis iesniedz Domē iesniegumu (Saistošo noteikumu Pielikums
Nr. 2) par to, ka bērns saņems pakalpojumu PPII vai pie Aukles,
iesniegumā norādot PPII nosaukumu un juridiskās personas reģistrācijas numuru vai attiecīgo informāciju par Aukli. Iesniegumam
pievieno apliecinājumu no PPII vai Aukles par iespējamo pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam.
10. Iesniegums tiek izskatīts un lēmums par atbalsta piešķiršanu
tiek pieņemts līdz 30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas dienas. Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komiteja pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 2.,
7. un 8. punktā, un iesniedz atzinumu par atbalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt Domes kārtējā sēdē. Par pieņemto lēmumu
rakstiski informē PPII vai Aukli un bērna likumīgo pārstāvi. Atbalstu PPII izmaksā arī par laika periodu pirms attiecīga Domes
lēmuma pieņemšanas un līguma starp Domi un PPII noslēgšanas
saskaņā ar 9. punktu, ja no bērna likumīgā pārstāvja iesniegtajiem
dokumentiem izriet, ka PPII par bērnu ir tiesīga saņemt atbalstu,
sākot ar 2016. gada 1. janvāri, un līdz attiecīga Domes lēmuma pieņemšanas brīdim atbalstu nav saņēmusi.
11. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Domes sēdēs. Pozitīva lēmuma gadījumā domes priekšsēdētāja vietnieks slēdz līgumu
ar PPII vai Aukli par atbalsta piešķiršanu vienu reizi finanšu gadā.
12. PPII vai Aukle katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Domei pieprasījumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu
par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu (Saistošo noteikumu Pielikums Nr. 5 attiecas uz PPII un Saistošo noteikumu
Pielikums Nr. 6 attiecas uz Aukli) un rēķinu (tikai juridiskām personām) par iepriekšējo mēnesi atbalsta saņemšanai. Minēto pieprasījumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
13. Auklēm, kuru audzēknis attaisnojošu iemeslu dēļ nesaņem
pakalpojumu pirmsskolas izglītības apguvei laika posmā, kas kopumā nav garāks par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā,

58,30
186,79

Stopiņu novada domes 27.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/16
„Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”

Stopiņu novada domei

___________________________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds), (personas kods)
___________________________________________________LV-_____
(deklarētās dzīvesvietas adrese)
________________,__________________
(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei/privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam (vajadzīgo pasvītrot)
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)
_____________________________________________________________________
(juridiskās personas reģistrācijas numurs, personas kods fiziskai personai)
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
_____________________________________________________________________
____________________________________________(vārds, uzvārds, personas kods)
Pielikumā pievienoju:
Apliecinājumu no – privātās izglītības iestādes/privātā bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (vajadzīgo pasvītrot) par pakalpojuma sniegšanu
Citi ________________________________________________
Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija ir pareiza un pilnīga.
Piekrītu, ka Stopiņu novada dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un
tā pielikumos norādītos datus.
Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas,
Stopiņu novada domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.
_____.gada___.____________________ _____________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Aizpilda Stopiņu novada domes atbildīgais speciālists:
Informācija no Iedzīvotāju reģistra datubāzes:
Bērna dzīvesvieta
o Ir deklarēta Stopiņu novadā
o Nav deklarēta Stopiņu novadā
Bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta
o Ir deklarēta Stopiņu novadā
o Nav deklarēta Stopiņu novadā
Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzes:
Bērns reģistrēts rindā ___________________________________
(izglītības iestāde)
____________________(datums) nepieciešama vieta ________________ gadā
o Atbilst atbalsta piešķiršanas prasībām
o Neatbilst atbalsta piešķiršanas prasībām
________________________________________amats, paraksts, paraksta atšifrējums
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atbalsts tiek saglabāts. Par attaisnojošiem iemesliem tiek uzskatīts
ar ārsta izziņu apstiprināts atveseļošanās periods slimības vai karantīnas laikā, vecāku slimība, pamatojoties uz ārstu komisijas atzinumu, kā arī vecāku kārtējā atvaļinājuma laiks, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Neattaisnotu kavējumu gadījumos līdzfinansējums
tiek pārtraukts.
14. Aukles pakalpojuma izmantojoša bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības atteikties no piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tikai gadījumā, ja aiz bērna
rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, rakstveidā par to
paziņojot Domei 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Atkārtoti
saņemt vietu Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā.
III. Atbalsta nepiešķiršanas vai izmaksas pārtraukšanas, kā
arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
15. Atbalsta izmaksa tiek pārtraukta:
15.1. ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
15.2. ja tiek izbeigts līgums starp PPII vai Aukli un vecāku par
pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;
15.3. ja neviena bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
15.4. ja bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi
pašvaldības izglītības iestādē;
15.5. ja tiek konstatēts, ka bērna likumīgais pārstāvis sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu atbalstu.
16. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vai atbalsta izmaksas
pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta
nepamatoti, pieņem Dome.
17. Atbalstu nepiešķir šādos gadījumos:
17.1. ja persona neatbilst šo saistošo noteikumu noteiktajām prasībām;
17.2. ja nav iesniegta šajos saistošajos noteikumos noteiktā informācija atbalsta saņemšanai.
18. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atbalstu,
bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu
par atbalsta piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā atbalsts tiek piešķirts ar atkārtoti iesniegtā
iesnieguma saņemšanas dienu.
19. Ja atbalsts ir saņemts nepamatoti, atbalsta saņēmējam pienākums ir labprātīgi atmaksāt saņemto summu. Ja nepamatoti saņemtā summa labprātīgi netiek atmaksāta 30 (trīsdesmi) kalendāro
dienu laikā, tā tiek piedzīta civiltiesiskā kārtībā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
20. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt atbalstu
vai atbalsta izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, var apstrīdēt Domē.
IV. Noslēguma jautājumi
21. Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
22. Saistošie noteikumi publicējami Stopiņu novada informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc
publicēšanas.
23. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt atbalstu
vai atbalsta izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, rakstiski paziņo atbalsta saņēmējam.
24. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiek atzīti par spēku zaudējušiem Stopiņu novada pašvaldības 2014. gada 2. jūlija saistošie noteikumi Nr.4-14 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.
V.Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniece

3. pielikums
LĪGUMS
par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai

Stopiņu novada dome, reģistrācijas numurs 90000067986 (turpmāk – Dome), juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu
novads, LV-2130, tās priekšsēdētāja _____________________
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Stopiņu novada domes 2013.
gada 26. jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 10/13 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, SIA
„__________________”, reģistrācijas Nr. ________________
(turpmāk – Iestāde), juridiskā adrese ____________ iela___,
________, tās vadītājas _________________ personā, kurš(-a)
rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses un
vārds, uzvārds, personas kods ____________ (turpmāk –
Bērna likumīgais pārstāvis), deklarētās dzīvesvietas adrese
________________________, no trešās puses,
turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/-s,
noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par
Domes atbalsta piešķiršanu bērna – vārds, uzvārds, personas kods __________, (turpmāk – Bērns) dzīvesvietas adrese:_____________, pirmsskolas izglītības programmas apguvei
(turpmāk – Pakalpojums) Iestādē.
1. Līguma priekšmets
1.1. Iestāde sniedz Bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu par normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas, programmas kods: ______________,
apguvi pilnā apmērā, un Dome piešķir Iestādei pašvaldības atbalstu par Pakalpojuma sniegšanu Bērnam.
1.2. Domes atbalsta apmērs vienam bērnam ir EUR _______

(___ euro, ____centi) mēnesī (turpmāk – Atbalsts).
1.3. Bērna likumīgajam pārstāvim nosūtītā Domes vēstule par
Atbalsta apmēra izmaiņām kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
1.4. Atbalstu Dome piešķir, ja pastāv visi zemāk minētie noteikumi:
1.4.1. bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
1.4.2. Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ir reģistrēti dati, ka Bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības
programmu Iestādē;
1.4.3. Iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības programmu;
1.4.4. Iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
2. Atbalsta piešķiršanas kārtība
2.1. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz Stopiņu novada domes
lēmuma, protokols Nr.___ no ___.___.20__.g. „Par atbalsta piešķiršanu ________”, un tā izmaksu uzsāk pēc Līguma parakstīšanas atbilstoši Bērna apmeklējumam Iestādē saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
2.2. Dome veic Atbalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes pieprasījuma un rēķina
saņemšanas.
2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu
uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās
dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par
kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Iestādi rakstiski informējis
pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.
2.4. Ja Bērns nav apmeklējis Iestādi bez attaisnojuma, Atbalsts
tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklējuma dienām.
2.5. Ja starp Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi noslēgts savstarpējais līgums, kas paredz maksu par vietas saglabāšanu Bērna prombūtnes laikā, šo maksu Dome nefinansē.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt Atbalstu Iestādei Līguma
2. punktā noteiktajā kārtībā.
3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt Iestādes sniegtos datus, un
Iestādei ir pienākums nodrošināt, lai Domei būtu pieejama pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija.
3.3. Dome ir tiesīga pieprasīt un Iestādei ir pienākums mēneša
laikā atmaksāt Domei nepamatoti saņemto Atbalstu saskaņā ar
Domes iesniegumu par konkrētā fakta konstatēšanu.
3.4. Bērna likumīgajam pārstāvim ir šādi pienākumi:
3.4.1. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā informēt Puses
par izmaiņām kontaktinformācijā (e-pasta adrese, tālrunis).
3.5. Iestādei ir šādi pienākumi:
3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu 12 (divpadsmit) stundas katru
darba dienu;
3.5.2. līdz katra mēneša 5. datumam iesniegt Domei 2015.
gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei” noteiktajā kārtībā aizpildītu pieprasījumu atbalsta saņemšanai.
4. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas
un izbeigšanas kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas visas
Puses un Līgums ir reģistrēts Domē.
4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas
izglītības programmu.
4.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
4.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji vienojoties,
noslēdzot starp Pusēm atsevišķu vienošanos pie Līguma.
4.5. Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi 3 (trīs) dienas iepriekš uz Līgumā
norādītajām e-pasta adresēm (ja kādai no personām nav pieejams, tad jānorāda adrese, vienlaikus nosakot, kad uzskatāms, ka
brīdinājuma vēstule ir nosūtīta), ja Bērna un/vai Bērna likumīgā
pārstāvja pamata dzīves vieta nav deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
4.6. Iestādei vai Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Domi vismaz 10
(desmit) darba dienas iepriekš.
5. Papildu noteikumi
5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt
cietušajai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi
ir radušies darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta zaudējumu nodarītāja vaina,
zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.
5.2. Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu Līguma izpildi
vai Pušu darbību. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas
katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas un
citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā trīs

mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību un Līguma spēkā
esamību.
5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruni u.c.) par tādu, kur tās ir sasniedzamas
savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida paziņojumu sūta
pa pastu ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
5.5. Ar iesniegumiem un sūdzībām, kas saistīti ar Līgumu un
Atbalstu, Bērna likumīgais pārstāvis vēršas pie Domes.
5.6. Domei ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski sniegt atbildi uz Bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā vai
sūdzībā minētajiem jautājumiem. Ja jautājumu neizdodas atrisināt, Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vērsties Domē.
5.7. Visus strīdus un domstarpības par Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses nevienojas sarunu ceļā,
strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti

4. pielikums
LĪGUMS
par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai pie bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja

Stopiņu novada dome, reģistrācijas numurs 90000067986 (turpmāk – Dome), juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu
novads, LV-2130, tās priekšsēdētāja _____________________
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Stopiņu novada domes 2013.
gada 26. jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 10/13 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses,
__________________________,
personas
kods:
________________(turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), adrese ____________ ___________________________iela___,
________, no otras puses, un
________________ , personas kods:_______________ (turpmāk – Bērna likumīgais pārstāvis), deklarētās dzīvesvietas adrese_________________________________________________,
Stopiņu novads, no trešās puses,
turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/-s, noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par Domes atbalsta piešķiršanu bērna – _____________, personas kods:____________,
(turpmāk – Bērns) dzīvesvietas adrese:________________, Stopiņu novads, uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (turpmāk –
Pakalpojums), pie bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja –
Aukles.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts bērnam pirmsskolas
izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja, sākot ar 2016. gada _____________.
1.2. Domes atbalsta apmērs vienam bērnam ir EUR
_____________mēnesī (turpmāk – Atbalsts).
1.3. Bērna likumīgajam pārstāvim nosūtīta Domes vēstule par
Atbalsta apmēra izmaiņām kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
1.4. Atbalstu Dome piešķir, ja pastāv visi zemāk minētie noteikumi:
1.4.1. bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
1.4.2. bērns ir reģistrēts Stopiņu novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības
iestādē nesaņem.
2. Atbalsta piešķiršanas kārtība
2.1. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz Stopiņu novada domes
lēmumu, protokols Nr. _____ no _____________________
„__________________________________________-”, un tā izmaksu uzsāk ar domes lēmumā noteikto datumu, atbilstoši Bērna
apmeklējumam pie Pakalpojuma sniedzēja, saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
2.2. Dome veic Atbalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniedzēja atskaites iesniegšanas par iepriekšējo mēnesi.
2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu
iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi,
par kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Iestādi rakstiski informējis
pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.
2.4. Ja Bērns nav apmeklējis uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
bez attaisnojuma, Atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklējuma dienām.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt Atbalstu Pakalpojuma sniedzējam Līguma 2. punktā noteiktajā kārtībā.
3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt pakalpojuma sniedzēja sniegtos
datus, un Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, lai
Domei būtu pieejama pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija.
3.3. Dome ir tiesīga pieprasīt un Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums mēneša laikā atmaksāt Domei nepamatoti saņemto At-
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balstu saskaņā ar Domes iesniegumu par konkrētā fakta konstatēšanu.
3.4. Bērna likumīgajam pārstāvim ir šādi pienākumi:
3.4.1. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā informēt Puses par izmaiņām kontaktinformācijā (epasta adrese, tālrunis).
3.5. Pakalpojuma sniedzējam ir šādi pienākumi:
3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu ne mazāk kā 40 stundas nedēļā;
3.5.2. līdz katra mēneša 5. datumam iesniegt Domei 2016. gada 26. janvārī Ministru kabineta noteikumu Nr.20 „Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam” noteiktajā kārtībā aizpildītu pieprasījumu atbalsta saņemšanai.
4. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas visas Puses un Līgums ir reģistrēts Domē.
4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu pie uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja.
4.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji vienojoties, noslēdzot starp Pusēm atsevišķu vienošanos pie Līguma.
4.5. Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot Pakalpojuma sniedzēju un Bērna likumīgo
pārstāvi 3 (trīs) dienas iepriekš uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm (ja kādai no personām nav
pieejams, tad jānorāda adrese, vienlaikus nosakot, kad uzskatāms, ka brīdinājuma vēstule ir nosūtīta), ja Bērna un/vai Bērna likumīgā pārstāvja pamata dzīves vieta nav deklarēta Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā;
4.6. Pakalpojuma sniedzējam vai Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu,
par to rakstiski brīdinot Domi vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
5. Papildu noteikumi
5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt cietušajai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā, ja zaudējumi ir
radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta zaudējumu
nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.
5.2. Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu Līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja
paredzēt Līguma izpildes laikā.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību un Līguma spēkā esamību.
5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruni u.c.) par tādu,
kur tās ir sasniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida paziņojumu sūta pa pastu
ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
5.5. Ar iesniegumiem un sūdzībām, kas saistīti ar Līgumu un Atbalstu, Bērna likumīgais pārstāvis
vēršas pie Pakalpojuma sniedzēja.
5.6. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski sniegt atbildi uz
Bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem jautājumiem. Ja jautājumu neizdodas
atrisināt, Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vērsties Domē.
5.7. Visus strīdus un domstarpības par Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses
nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.8. Līgums sagatavots uz 3 (trijām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti

5. pielikums
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes
pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai

par laikposmu no 2016. gada ____. _____________________ līdz 2016. gada ____.
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes
nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Bankas rekvizīti:
Banka
Kods
Konts
Bērns

Nr.
p.k.

Vārds

Maksa, kas norādīta līgumā par
Personas izglītības pakalUzvārds
kods
pojuma sniegšanu (euro)

Apmaksājamo
dienu skaits
Pašvaldības atbal(dienu skaits, kad
sta apmērs, kas
apmeklēta izglīPašvaldība,
norādīts līgumā
tības iestāde, tajā
kura maksā
par izglītības pakalskaitā dienas, kad
atbalstu
pojuma sniegšanu
izglītības iestāde
(euro)
netika apmeklēta
attaisnojošu iemeslu dēļ)

Datums _______________________________________
Sagatavotājs

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

6. pielikums
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums
valsts atbalsta saņemšanai par laikposmu

no 2016. gada ____. _____________________ līdz 2016. gada ____. _____________________
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs

Fiziskām personām
Vārds, uzvārds
Adrese
Personas kods
Bankas rekvizīti:
Banka,
Kods
Konts

Bērns

Maksa, kas Dienu
Dienu
Pašvaldības
Maksa par
norādīta
skaits,
skaits, administratībērnam
PerNr.
noslēgtajā
kad
kad
vā teritorija,
Uzsniegtajiem
sonas
p.k. Vārds
rakstiskajā sniegts pakalpo- kurā ir dekvārds
pakalpojukods
līgumā pakalpo- jums nav larēta bērna
miem (euro)
(euro)
jums
sniegts dzīvesvieta

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, vai
fiziskā persona, kas sniedza pakalpojumu

Pašvaldības
līdzfinansējums (euro),
ja tāds tiek
nodrošināts

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums _______________________________________
Sagatavotājs

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus „datums” un „paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Paskaidrojuma raksts

Stopiņu novada domes
27.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/16
„Kārtība, par pašvaldības
atbalstu privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs ir pašvaldības autonomā
funkcija.
Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt
bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Vispārējās izglītības likuma 21. pants
nosaka, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas
izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma.
Izglītības likuma 17. panta 21 daļa nosaka, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada
vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu
pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma
līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā
izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas
izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs.
Sakarā ar to, ka pieprasījums pēc vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pārsniedz
piedāvājumu, un pašvaldības pienākumu esošo finansējumu pirmsskolas izglītībai sadalīt vienlīdzīgi visiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu no pusotra gada vecuma,
nepieciešams risinājums, kā nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību pēc iespējas lielākam
Stopiņu novada pašvaldības iedzīvotāju skaitam.
Ņemot vērā spēkā stājušos Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumus Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
un lai nodrošinātu iepriekš minētos pašvaldības pienākumus, saistošie noteikumi nodrošina iespēju funkcijas realizēšanā iesaistīt arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus. Šāds pakalpojums
tiek nodrošināts pirmsskolas vecuma bērniem, kam nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē.
2. Īss projekta satura izklāsts
Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem izriet no Izglītības likuma 17. panta 21 daļas, Likuma „Par pašvaldībām” 12. panta, 15.
panta pirmās daļas 4. punkta, 41. panta pirmās daļas 1. punkta, 43. panta pirmās daļas 13. punkta.
Saistošo noteikumu mērķis ir: noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei. Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētām privātām
pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru audzēkņi apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu
un kurām nav nodokļu parāda Publisko iepirkumu likuma izpratnē un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ja tas ir reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiek atzīti par spēku zaudējušiem Stopiņu novada pašvaldības 2014. gada 2. jūlija saistošie noteikumi Nr.4-14 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam
pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem tiks
nodrošināts no pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprinātajā apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā deklarētās personas.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot administratīvajā teritorijā pirmsskolas izglītības pieejamību. Tiesiskais regulējums radīs jaunas tiesības personām, kuras pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, un nodrošinās
vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību
realizēšanu.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Stopiņu novada
dome.
Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās
darbības līdzfinansējuma saņemšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.stopini.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības
apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
V.Paulāne,
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniece
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KULTŪRAS PASĀKUMU AFIŠA
9. jūlijā plkst. 11.00 Līgo parka estrādē viesojas Liepājas ceļojošais leļļu teātris „MASKA” ar Pētera Trupa
muzikālu leļļu teātra izrādi bērniem „Šņāpuļa piedzīvojumi”.
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR.
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā
esošajiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja brīva!

9. jūlijā plkst. 19.00 Līgo parka estrādē Danskovītes „Ontans i Anne” komēdijas 1. daļa – „Ontans i

vampīri” (uzzināsim, kā Anna ar viltību sev dabūjusi Antonu par vīru). Izrādi spēlē iemīļotais Baltinavas pagasta
dramatiskais kolektīvs „Palādas”. Ieeja: 3,00 EUR, pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 2,00
EUR.
Pēc izrādes – zaļumballe kopā ar grupu „Fabrikas skurstenis”. Ieeja uz balli: 3,00 EUR.

26. jūlijā plkst. 18.30 Ulbrokas kultūras namā un tā dārzā ANNAS DIENA - SAIMNIEČU DIENA.

Programmā – Gardo zupu prezentācija – konkurss; Annas dienas tirdziņš; muzikāli priekšnesumi. Mīļi
aicinām pieteikties saimnieces un tirgoties gribētājus! Pieteikšanās: Ingrīda Balode – tālr. 26439377;
Inta Kalniņa – tālr. 28642344. Ieeja godu drēbēs bez maksas.

30. jūlijā ULBROKAS EZERA DIENA

Programmā:
plkst. 11.00 Stopiņu novada SPORTA DIENA ULBROKĀ
Sacensības un aktivitātes sadarbībā ar biedrību „Spartietis”
plkst. 17.00 ULBROKAS EZERA REGATE
Komandas sacentīsies peldējumā ar pašdarinātām „regatēm”
plkst. 21.00 vakara koncerts un ezera gaismas spēles. Koncertā piedalīsies diksilends „Sunny groove Dixie”
un Marko Ojala. Labs garastāvoklis stundas garumā nodrošināts!

5. augustā plkst. 18.00 Līgo parka estrādē „Līgo parka Lielais vasaras festivāls”. Piedalās: „Baltie lāči”,
„Apvedceļš” u.c.
Ieeja no plkst.17.00. Pasākuma sākums plkst.18.00. Ieeja pasākuma dienā, pērkot biļetes Līgo parkā: 7,00 EUR.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” kasēs un Stopiņu novada domē: 5,00 EUR.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS

9., 10. jūlijs. Ulbrokas bibliotēkas lasītāju ekskursija - Ziemeļvidzeme kopā ar Janīnu Kursīti.
Programmā kultūrvēsturiskā mantojuma apskate Limbažu, Valmieras, Strenču, Jērcēnu, Vijciema pusē.
Kulinārā mantojuma – alus, ozolzīļu kafijas, maizes u.c. – degustācija, kā arī seno arodu prasmes mucu, plostu
meistarošanā. Informācija par ekskursiju Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

IZSTĀDES

• Ulbrokas bibliotēkā tematiskā izstāde „Domas un darbi nākotnei”, kas veltīta Konstantīna Čakstes 115.
jubilejai un neatkarīgās Latvijas atjaunotnei.
• Ulbrokas bibliotēkā tematiskā izstāde „Vēstures liecības – pilis un muižas kultūrā un mākslā”, kas veltīta
Imanta Lancmaņa 75. jubilejai un darbībai kultūras un mākslas jomā.
• Sauriešu bibiliotēkā izstāde – „Gleznotājam, mākslas zinātniekam, Rundāles pils atjaunotājam, pētniekam un
ilggadējam direktoram Imantam Lancmanim – 75”.
• Pedagogam, ģeologam un dabas zinātniekam, muzejniekam un literātam Jānim Grestem – 140.
Jubilejai veltīta izstāde skatāma Sauriešu bibliotēkā.
• Sauriešu bibliotēkā skatāma izstāde – „Dziesmu svētku virsdiriģentam, kordiriģentam un komponistam
Edgaram Račevskim – 80”.

Zemgales kolorīts

Sveicam Ričardu, Elizabeti, Artūru G., Krišjāni,
Annu, Olīviju, Evu, Valteru Marselu, Artūru K., Dominiku,
Esteri un viņu vecākus.

Lai mīlestība un prieks jūsu mājās!

Stopiņu novada dome sveic visus citur reģistrētos
2016. gada pirmajos sešos mēnešos dzimušos
Stopiņu novada mazuļus un viņu vecākus!

Ernestu Plūmiņu, Renāru Kļaviņu, Oļegu
Calkovski, Artemiju Duhaņinu, Samantu
Tulkovsku, Annu Zālīti, Sofiju Bērci, Ralfu Šmauksteli,
Annu Prokofjevu, Aleksu Markusu Rutuli, Amandu
Ivanovu, Edvardu Kukaini, Maksimu Hiļevoju,
Mārtiņu Ziņģi, Markusu Stašānu, Maksimu Počepko,
Kirilu Ulaseviču, Elzu Lediņu, Āronu Šumeru, Arīnu,
Maistruku, Viktoriju Medvedjevu, Aliandru Kravali.
SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS:
Lai viss, kas tavās ilgās tīts,
Drīz nāk kā sapnis piepildīts!
Veselību stipru, gaitu allaž ņipru,
Tūkstoš labu domu, brīnišķīgu omu!

Ainu Bružēviču, Feodosiju Čivovu, Pēteri Kampi,
Helgu Korhonenu, Zigrīdu Ozoliņu, Ādamu Saviču,
Intu Šneideri, Ludmilu Toropovu, Dainu Žukovsku,
Voldemāru Lazdiņu, Vilni Riekstu, Leontīnu Rubeni,
Vladimiru Žogotu, Valentīnu Fadejevu,
Margaritu Gluškovu, Nelliju Laganovsku, Jekaterinu Lūciņu,
Valentīnu Marčenko, Antoņinu Podlužnaju,
Ņinu Smirnovu, Lilianu Zilpaušu, Nikolaju Mamičevu,
Viktoriju Medni, Asju Ronkinu.

Vēlam saulainas dienas un daudzus veselības gadus!
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim.
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.
Sveicam jaunās ģimenes!

2016. gada maijā Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas sešas laulības.

18. jūnijā Stopiņu novada
Politiski represēto biedrība
rīkoja ekskursiju pa dažām
Zemgales ievērojamākajām
vietām.
Pirmais apskates objekts – bijušā
Latvijas Valsts prezidenta Kārļa
Ulmaņa dzimtas mājas „Pikšas”,
kas izveidotas par piemiņas muzeju. Mājas veidotas kā XX gadsimta 20.–30. gadu lauku sēta,
kas raksturo Latvijas zemkopības attīstību šajā laika posmā.
Muzejā ierīkota ekspozīcija, veltīta Kārļa Ulmaņa (04.09.1877.–
20.09.1942.) dzīves gājumam,
paustajām idejām un politiskajai
darbībai. Kārlis Ulmanis nebija
nekļūdīgs politiķis, bet galvenais,
ko Kārlim Ulmanim nespēj atņemt ne laiks, ne cilvēki, ir viņa
karstā sirds, kas pukstēja Latvijai.
Tālāk mūsu ceļš veda uz zemnieku saimniecību „Rūķīšu tēja”. Apskatījām, kā tiek audzēti ārstniecības augi, kā tos ievāc un žāvē,
kā arī varējām iegādāties tos pēc
izvēles.
Pēc tēju saimniecības devāmies
uz mājas sieru ražotni – zemnieku saimniecību „Mālkalnu sēta”,

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Tā sacīja Meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Mēs esam gandarīti un lepni par
stiprām ģimenēm
Stopiņu novadā, par pāriem,
kas laulībā pavadījuši
25, 50 un 60 kopdzīves gadus.
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas rīcībā
nav datu par jums, jo reģistru uzskaite sākas ar 1994. gadu.
Aicinām sudraba, zelta un dimanta kāzu pārus pieteikties
Dzimtsarakstu nodaļā
pa tālr. 67910564.
kur degustēšanai piedāvāja 30
siera veidu. Katrs varējām iegādāties sev iepatikušos sieru. Apbrīnas vērta ir saimnieces Ināras
un abu dēlu uzņēmība un drosme nebūt ne vieglajos 90. gados
izveidot sieru ražotni saviem spēkiem.
Atceļā caur Bausku apskatījām
gandrīz atjaunoto vācu bruņinieku ordeņa pili. Iespaidīgi!
Pēdējā apskates vieta mūsu ceļā
bija pirmā Latvijas Valsts prezidenta (1922–1927) Jāņa Čakstes
dzimtās mājas „Auči”. Patlaban
mājas apsaimnieko J.Čakstes

mazmeita. Jāņa Čakstes kuplo
ģimeni – 5 dēlus un 4 meitas –
piemeklēja visai latviešu tautai
līdzīgs liktenis. Pirmajā pasaules
karā krita vecākais dēls 23 gadu
vecumā. Meita ar diviem bērniem 1941. gada 14. jūnijā tika
deportēta uz Sibīriju, seši bērni
devās trimdas gaitās. Latvijā palika tikai ārsts Ringolds Čakste.
Katrs brauciens, neatkarīgi no
maršruta, izraisa dziļas pārdomas
par Latviju, mūsu tautas likteni
un mūsu pašu vietu tajā.
Elita Tetere,
ekskursijas dalībniece

Stopiņu novada pensionāru biedrība
10. augustā organizē ekskursiju

Kolkasrags–Dundaga.
Pieteikšanās pa tālr. 26332071, Marga.
Ulbrokas bibliotēkas vasaras darba laiks
no 1. jūlija līdz 26. augustam bibliotēkas lietotājiem:
Pirmdienās 11.00 – 19.00
Otrdienās 10.00 – 17.00
Trešdienās 9.00 – 14.00
Ceturtdienās 11.00 – 19.00
Piektdienās 10.00 – 17.00
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Dienas centros
ULBROKAS DIENAS
CENTRĀ

No 11. jūlija
Otrdienās un ceturtdienās
plkst. 10.00 nūjošana.
Trešdienās plkst. 18.00–20.00
tekstilmākslas darbnīca ar augu
atspiedumiem.
Ceturtdienās plkst. 15.00–18.00
radošās darbnīcas ar keramikas
ātri cietējošo masu.
Bērniem āra aktivitātes un spēles
dienas centra laukumā.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ

6. jūlijā plkst. 14.00 stikla apgleznošana.
7. jūlijā lina maisiņu šūšana, apdruka.
No 11. jūlija dienas centrs slēgts
uz atvaļinājuma laiku.

LĪČU DIENAS CENTRĀ

Līdz 7. jūlijam Līču iedzīvotāju
rokdarbu izstāde.
13. jūlijā zīmēšanas nodarbības
kopā ar brīvprātīgo jaunieti Gonsalo.
Līdz 14. jūlijam dienas centrā
tiks plānotas nūjošanas nodarbības kopā ar brīvprātīgo jaunieti
Gonsalo. Lūdzu nūjot gribētājus
pieteikties līdz 14. jūlijam.
19., 20., 21. jūlijā pirogrāfijas radošās darbnīcas (koka un ādas apstrāde, iededzinot tajā zīmējumus).
Pirmdienās plkst. 17.00 radošas
aktivitātes bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 radošas
nodarbības pieaugušajiem.
No 27. jūlija līdz 25. augustam
dienas centrs slēgts uz atvaļinājuma laiku.

STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKT
STOPIŅU NOVADA BĒRNUS VECUMĀ
NO 3 LĪDZ 7 GADIEM
UZ BĒRNĪBAS SVĒTKU SVINĪBĀM,
KAS PLĀNOTAS KOPĀ AR ČUČUMUIŽAS RŪĶIEM
2016. gada 27. augustā plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā.
Piesakot bērnu Bērnības svētkiem, jums būs jāsniedz šāda informācija:
• Bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
• Krustvecāku vārds, uzvārds;
• Jūsu dzīvesvieta un kontakttālrunis.
Priecāsimies, ja sniegsiet nelielu informāciju par jūsu bērnu (mīļākās
nodarbes, nākotnes ieceres, labākie piedzīvojumi).
Pieteikties pa tālruni 27757381 vai 67910518. Personīgi Dzimtsarakstu
nodaļā vai pie Stopiņu novada domes sekretāres.
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv; novada.dome@stopini.lv.

16. jūlijā plkst.11.00

Sporta
diena
Sauriešos
Norises vieta –
sporta laukumā
pie Stopiņu
pamatskolas.

2016. gada 17. jūlijā plkst. 15.00
KAPU SVĒTKI KATOĻU DRAUDZEI
ULBROKAS MEŽA KAPOS
Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu
kolēģi Baibu Šulti, tēvu mūžībā pavadot.
Stopiņu novada domes kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibai Šultei,

Darbs
STOPIŅU NOVADA DOME
AICINA PIETEIKTIES
DARBĀ UZ
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
VADĪTĀJA/AS AMATA VIETU
Uz noteiktu laiku
Pretendentam jāatbilst Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likuma 12. pantā
noteiktajām amata izpildes prasībām.
Amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss. Amata pienākumi un
apjoms ir dalīts.
Prasības pretendentiem:
• Lietvedības pamatprincipu pārzināšana
• Teicamas latviešu valodas zināšanas
• Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms
Office)
• Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā
• Labas komunikācijas un saskarsmes
prasmes
• Lojalitāte, spēja strādāt komandā un
patstāvīgi organizēt savu darbu
Priekšrocības pretendentiem:
• Ar līdzīgu iepriekšējo darba pieredzi
Amata/darba pienākumi:
• Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktais
• Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniegšana
• Pašvaldības arhīva darbības nodrošināšana
Piedāvājam:
• Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
• Stabilu atalgojumu, līdz 920,00 EUR
mēnesī pirms nodokļu aprēķina
• Sociālās garantijas
• Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
• Darbam nepieciešamās apmācības
un profesionālās pilnveidošanas
iespējas
• Darba uzsākšanas paredzamais
laiks – 2016. gada augusts
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas
sūtīt līdz 15.07.2016. uz elektronisko
pasta adresi: novada.dome@stopini.lv
vai iesniegt personīgi Stopiņu novada
domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Pretendentu atlase tiek paredzēta
šādā kārtībā: Pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba pieredzes
izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras
laikā tiks novērtētas pretendenta
zināšanas un kompetences atbilstoši
amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti,
kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un
informēsim par atlases rezultātiem
tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus. Intervija notiks Stopiņu
novada domē.

tēvu Leonu Vecvanagu mūžībā pavadot.
Stopiņu novada Politiski represēto biedrība
Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.
Izsakām līdzjūtību deputātam Sergejam Masļakovam,
tēvu mūžībā pavadot.
Stopiņu novada dome
Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak mīļā, labā māt...
/A.Krūklis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Intai Veinšteinai,
māti mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs
Vai tie mākoņi piekusuši,
Vai tu aiz mākoņiem,
Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā
Vēl ar tevi var parunāt....
/S.Kaldupe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Valentīnai Miltiņai,
dzīvesbiedru mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Marta Knoka, Broņislava Loseva, Mārtiņš Teteris,
Valentīna Landzberga, Jurijs Miltiņš, Leons Vecvagars.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
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* 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.

