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Barselonas Eiropas èempionâts
vieglatlçtikâ

Mans ceļš līdz Barselonai sākās ar normatīva
izpildi Čehijā 2009. gadā, ar to es tiku uz Pasaules
čempionātu, kas notika Berlīnē. Lai tiktu uz Berlīni bija jāmet ļoti tālu, 74 m, un tas ir B normatīvs.
A normatīvs ir 78 m. No valsts var braukt viens ar
A un viens ar B normatīvu. Ar izpildīto normatīvu
arī šogad startēju Barselonā. Bet nākamgad, lai nokļūtu uz Pasaules čempionātu, būs jāmet jauns normatīvs. Pasaules čempionāti notiek ik pēc diviem
gadiem, bet Eiropas ik pēc četriem, bet ir izmaiņas
un Eiropas čempionāts notiks vienā gadā ar Olimpiskajām spēlēm. Ne jau katram uz šīm sacensībām sanāk aizbraukt, tie, kas piedalās ir labākie,
un viņi met tālu. Bet, lai sasniegtu labu rezultātu ir
jābūt pieredzei un briedumam, arī psiholoģiski spēcīgam. Lielai daļai sportistu rezultāti ir ļoti augsti,
bet viņi nerealizē savu potenciālu, tam vajag laiku,
un ne visiem tas izdodas. Medaļas ir tikai trīs un
tās iegūst paši labākie. Ceru, ka arī man izdosies
sasniegt 80 m, jo tāds rezultāts ir pasaules klases

sportistiem. Pašlaik mans personiskais rezultāts ir
74.76 m ,bet arī to nevar mest katru dienu. Berlīnē
pagājušo gadu izdevās aizmest 66 m un paliku 32
vietā, bet Barselonā, kas notika šogad no 27. Jūlija
līdz 1. Augustam, 24. vieta. Abās sacensībās biju
ļoti labā fiziskajā formā un gatavs uz labu rezultātu. Ir doti trīs metieni, lai kvalificētos tālāk. Barselonā sanāca tā, ka izdarot pirmo metienu, veseris
skāra tīklu un piezemējās pie atzīmes 65 m, otrajā metienā biju satraukts un neizdevās veseri veiksmīgi iegriezt. Bet trešajā metienā, iegāju sektorā
un man bija dota 1 minūte laika, lai izmestu rīku,
bet ieejot aplī tika dots starts arī 400 m skrējējiem.
Skaļums stadionā bija liels, jo līdzjutēji atbalstīja
skrējējus, es nevarēju sakoncentrēties. Sportistiem
sanāca skriet garām vesera mešanas sektoram, es
nolēmu gaidīt, kad viņi paskries garām. Kad uzsāku metienu man paslīdēja kāja, mazliet apstājos, lai
sāktu no jauna, jo domāju, ka laiks vēl pietiks, bet
sarkanais karogs, kas nozīmē, ka metiens netiek
ieskaitīts. Organizatoru kļūda bija tā, ka no apļa
nevarēju redzēt pulksteni. Vēlāk viņi to pārvietoja. Tātad rezultātā viens metiens, kurš aizkāra spēcīgi tīklu. Tāds ir sports un nevienu nevainoju, jo
viss ir paša rokās. Nemeklēju attaisnojumu, samierinos ar rezultātu, lai cik tas būtu sāpīgs. Zinu, ka
daudzi juta līdzi arī no Stopiņiem. Paldies visiem.
Varbūt vēlāk! Esmu tāds pats vīrietis kā visi pārējie, kas mazliet nodarbojas ar sportu hobija līmenī
un veselības labā. Cenšos uzturēt sevi labā fiziskā
formā. Uzskatu sevi par amatieri, jo naudu ar to
nepelnu, tā ir tikai sirdslieta. Rezultāti varētu būt
mazliet savādāki, ja es trenētos divreiz dienā un

Es pamostos no rīta agri,
Logā iespīd saules stari.
Vai jau klāt ir septembris?
Biju mazliet piemirsis.
Šodien iešu es uz skolu,
Līdzi ņemšu jauno somu.
Tajā iekšā grāmatas,
Pildspalvas un burtnīcas.
Māmiņa man ziedus dos,
Skolotājai sniegšu tos.
Viņa mīļi pasmaidīs
Un man galvu noglaudīs.
Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus un
skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot!
Stopiņu novada dome

man būtu iespēja nodarboties tikai ar sportu, un no
valsts saņemtu lielāku atbalstu, tad būtu uz ko tiekties. Bet, ja ir jāsacenšas ar valstīm, kur vieglatlētika ir augstā līmenī un sportistos tiek ieguldīts gan
darbs, gan nauda, tad man ir grūti sacensties, jo tas
jau ir valstiskā līmenī ar ko bezcerīgi cīnīties. Kad
eju uz treniņiem vienmēr ceru, ka varbūt ar minimālām iespējām sasniegšu virsotni. Trenējos katru
dienu, treniņiem ziedoju 3 stundas no plkst. 17.0020.00 darba dienās un sestdienas rītos, man paliek
brīva svētdiena. Cenšos dienu pavadīt ar ģimeni,
jo viņiem man sanāk vismazāk veltīt laiku. Viņi
mani saprot, atbalsta un cer, ka man izdosies! Lielais sapnis ir Olimpiskās spēles Londonā, tur gribētu sasniegt maksimāli labu rezultātu, jo vesera
metējiem labākie spēka gadi ir ap trīsdesmit, man
tagad ir 27 gadi.
Ceru, ka viss vēl priekšā.
Jūsu, Ainārs VAIČULĒNS.

MTG Labdarîbas turnîrs – Pasaules miera kauss futbolâ
šo pasākumu un Sauriešu dienas centra dalībnieku panākumiem var atrast
TV 3 mājas lapā, sadaļā
Modern Times Group jeb MTG ir starptau- “Bez Tabu” – pasaules mietiska mediju grupa, kura organizē Pasaules Miera
ra kauss (komandas, fotokausu futbolā pusaudžiem. Šī gada rudenī fināls galerija, video, dienasgrānorisināsies Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Tajā matas) : http://www.tv3.lv/
piedalīsies viena komanda no katras valsts, kurā futbols
darbojas MTG. Tas nozīmē, ka arī Latvijas pārM T G , o rg a n i z ē j o t
stāvjiem paredzēts brauciens uz Oslo. Bet, lai MTG Pasaules Miera kautajā piedalītos, bija jāiegūst 1.vieta Latvijas mē- su, vēlas veicināt MTG
roga turnīrā, kurš norisinājās vienu dienu Latvijā jauno Miera Vēstnieku
27.augustā. Sauriešu dienas centra dalībnieki sacentās par iespēju doties uz Oslo. Informāciju par
Turpinājums 2.lpp. 
Aija ŠIBAJEVA, dienas centra vadītāja.
Autores foto.

2010.gada augusts
ë Sākums 1.lpp.
attīstību, palīdzot iegūt bērniem labāku izpratni par kultūru atšķirībām, iecietības nozīmi sabiedrībā un savstarpēju cieņu, izmantojot futbola spēli.
Turnīra laikā tika noskaidrota stiprākā futbola komanda, labākie spēlētāji un atraktīvākie
līdzjutēji. Turnīrā no Sauriešu dienas centra piedalījās 13 pusaudži vecumā no 12 – 14 gadiem.
Kopā turnīrā piedalījās 7 komandas. Pēc sešām
spēlēm mūsu futbolisti nokļuva finālā, kur spēlēja ar Imantas bērnu nama futbola komandu. Fināla spēle bija smaga, jo pēc abiem puslaikiem
spēles rezultāts bija 0: 0, abi pretinieki bija līdz-

vērtīgi, bet papildus laikā tika iesista viena bumba mūsu vārtos. Bija lieli pārdzīvojumi dalībniekiem, tomēr šogad iegūtā 2. vieta MTG Pasaules
miera turnīrā futbolā , dod stimulu trenēties nākošā gada turnīram, jo organizētāji aicināja spēlēt arī nākošajā gadā.
Par labāko turnīra vārtsargu tika atzīts un
apbalvots mūsu komandas pārstāvis Andrejs
Loginovs, par labāko spēlētāju arī tika atzīts un apbalvots mūsu komandas spēlētājs
Kaspars Trifonovs. Dalībniekiem tika pasniegtas medaļas, diplomi par labu spēli, komanda
saņēma dāvanā vairākas futbola bumbas, dāvanu kartes veikalā Elvi, biļetes uz atrakciju
parku Siguldā, saldumu pakas. Apbalvošanas

ceremonija bija ļoti skaisti organizēta, domāju,
ka katram no dalībniekiem tā vienmēr paliks
atmiņā, jo jau pašreiz sākam sapņot par nākamā gada spēlēm.
Pateicamies pasākuma organizatorei Edītei
Līdakai par tik rūpīgi un interesanti organizēto
turnīru, kā arī mūsu komandas krustmātēm Baibai un Anitai par to, ka rūpējās un pārdzīvoja par
mūsu komandu visas dienas garumā. Vēl gribas
no visiem dalībniekiem un manis personīgi pateikties trenerim Kirilam Buravcevam par ieguldīto darbu trenējot pusaudžus. Gribas pateikties
mūsu komandas līdzjutējiem, kuri visas dienas
garumā pārdzīvoja par komandu un uzmundrināja
mūsu spēlētājus.

4. un 18.augusta sçdçs (protokoli Nr.30 un Nr.31) nolemts:
zz Atļaut atdalīt no īpašuma zemes vienību, veidojot jaunu īpašumu.
zz Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 1 nekustamajam īpašumam.
zz Neatļaut meža zemes gabala 2.0 ha platībā
atdalīšanu no īpašuma.
zz Nodot 1 nekustamā īpašuma detālplānojuma
projekta pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
zz Apstiprināt detaļplānojuma projektu 2 nekustamam īpašumam.
zz Piekrist detālplānojuma projekta 1.redakcijas
risinājumam.
zz Atteikt zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
1 nekustamam īpašumam.
zz Jautājumu par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu daļai no 1 nekustamā īpašuma, izskatīt atkārtoti pēc Stopiņu novada domes
būvvaldes atzinuma saņemšanas.
zz Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi
un sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu nekustamam īpašumam Riekstkalnu iela.
zz Ieteikt Dzirnezera ielas iedzīvotājiem vērsties
pie SIA “Upeslejas” ar lūgumu noslēgt vienošanos starp SIA “Upeslejas” un zemes īpašuma
īpašnieku par ceļa servitūta trases izveidi.
zz Atteikt ātrumierobežojošā vaļņa un ātruma ierobežojošās zīmes (maksimālais ātrums 30 km/h)
uzstādīšanu Liepu ielā 2010.gadā.
zz Finanšu komitejai izskatīt jautājumu par ātruma ierobežojošā vaļņa uzstādīšanu Liepu ielā,
iesniegumu izskatīt 2011.gada budžeta izstrādes
ietvaros.
zz Pieņemt zināšanai iesniegumu par informācijas
un/vai nosacījumu sniegšanu Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.
zz Būvvaldei rakstiski informēt Rīgas pilsētas
attīstības departamentu par Stopiņu novada pašvaldības sniedzamo informāciju vai nosacījumiem
Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.
zz Pieņemt zināšanai iesniegumu par ielas apgaismes izveidi Līčos, posmā no veikala “Melnais
suns” līdz Graudu ielai.
zz Minēto iesniegumu izskatīt atkārtoti nākamā
Stopiņu novada pašvaldības budžeta izstrādes
ietvaros.
zz Atteikums 1 personai atbrīvoties no būvnodevas samaksas par būvatļauju ražošanas objekta
jaunbūvei nekustamajā īpašumā. Stopiņu novada
domes Juridiskajai daļai sagatavot un sniegt
skaidrojumu.
zz Pēc Sauriešu karjera reģistrēšanas Zemesgrā-
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Pūšaminstrumentu spēle –
matā uz Stopiņu novada pašvaldības vārda, izslu10V 212 03
Trompetes spēle
dināt ideju konkursu – par karjera izmantošanu.
zz Izteikt priekšlikumu personai piedalīties ideju
Sitaminstrumentu spēle
10V 212 04
konkursā, piedāvājot savu ideju par ūdenssporta
Vokālā mūzika – Kora klase
10V 212 06
un ģimenes atpūtas centra (ūdens slēpošanas parka) perspektīvo izveidi Sauriešu karjerā.
zz Apstiprināts 42 bērnu saraksts Stopiņu nozz Piekrist pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu vada pašvaldības Juglas sanatorijas internāt2 personām.
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām uz
zz Izskatīt jautājumu par 1 personas Pašvaldībai 04.10.2010.
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā zz Apstiprināts, precizēto, bērnu sarakstu PII
kārtībā nodrošināmo personu rindā.
“Pienenīte”, grupa “Ezīši” 21 bērns, grupa “Ķipari”
zz Anulēt deklarēto dzīves vietu 2 personām.
21 bērns.
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru zz Atjaunots zemes nomas līgumu, 3 personām.
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada zz Piešķirt zemi nomā, 6 personām.
izglītības iestādēs pirmskolas programmas apgu- zz Pirkuma līgumu apstiprināšana 4 personām.
vei, 20 bērnu vecākiem.
zz Stopiņu novada domes būvvaldei līdz
zz Atcelt trīspusējo līgumu par bērna uzņemšanu 10.08.2010. izvērtēt uzsāktos detālplānojumus
privātā pirmskolas izglītības iestādē, kuru izvēlē- pašvaldībai piekrītošajām zemēm “Tērces”, “Lejušies bērnu vecāki ar, 1 bērna vecākiem.
jasparmes” (Dzidriņās), “Žubītes”(Rumbulā),
zz Uzņemt,1 bērnu rindas kārtībā ar 01.09.2010. “Jaunpļaviņas” (Vālodzēs).
PII “PIENENĪTE”grupā, Bērzu ielā 12.
zz Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, 3
zz Piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības
personām.
iestādei vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts zz Atļaut SIA “Litava” tirgoties Ulbrokā, sestar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs pirm- dienās ar Latvijā rūpnieciski ražotām nepārtikas
skolas izglītības programmas apguvei, 2 bērnu
precēm.
vecākiem.
zz Piešķirt pašvaldības dzīvojamā fonda remonzz Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas izglītības
tam objektā “Silaputniņi”naudas līdzekļus LVL
programmas četrgadīgai apmācības programmai 1215.36(Viens tūkstotis divi simti piecpadsmit lati
mūzikas nodaļā:
36 santīmi) apmērā(t.sk.PVN) no Stopiņu novada
domes , “Pārējās pašvaldību teritoriju un mājokļu
Izglītības programmas
Kods
apsaimniekošanas darbības” , budžeta. Atbildīgais
nosaukums
par remontdarbu izpildi J.Koponāns.
Taustiņinstrumentu spēle –
zz Piekrist atkārtoti atlikt nekustamā īpašuma
10V
212
01
Klavierspēle
nodokļa samaksas termiņu, 3 personām.
Taustiņinstrumentu spēle –
zz Apstiprināt iepirkuma procedūras identifikāci10V
212
01
Akordeona spēle
jas Nr. SND 2010/23(8.1.) rezultātus.
zz Par iepirkuma procedūras “Juglas sanatoriStīgu instrumentu spēle –
10V 212 02
Vijoļspēle
jas internātpamatskolas 3.korpusa renovācijas
būvdarbi” uzvarētāju apstiprināt Pretendentu
Stīgu instrumentu spēle –
10V 212 02
SIA “Svillas” Zalves ielā 74A, Rīga, LV-1040, ar
Kokles spēle
līguma summu Ls 97877,12 bez PVN, kopā ar
Stīgu instrumentu spēle –
10V 212 02
PVN Ls 118431,32.
Ģitāras spēle
zz Apstiprināt par metu konkursa uzvarētāju: SIA
Pūšaminstrumentu spēle –
“Līgoparks”, Institūta 1-24, Ulbroka, Stopiņu no10V 212 03
Flautas spēle
vads, LV-2130 ar Metu “AADDEE”. Izmaksāt metu
Pūšaminstrumentu spēle –
konkursa uzvarētājam godalgu Ls 300 apmērā.
10V
212
03
Klarnetes spēle
zz Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. – “Ģenētiski modificēto kulPūšaminstrumentu spēle –
10V 212 03
Saksofona spēle
tūraugu audzēšanas ierobežojumi Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā”. (Pielikums nr.l)
Pūšaminstrumentu spēle –
10V 212 03
Mežraga spēle
Turpinājums 3.lpp. 
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zz Piedalīties Satiksmes ministrijas izsludinātajā
atklātas projektu iesniegumu atlases konkursā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1.apakšaktivitātes “Satiksmes drošības
uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros, iesniedzot projekta iesniegumu “Cepļa un
Dienvidu ielas rekonstrukcija”, nodrošināt projektam “Cepļa un Dienvidu ielas rekonstrukcija”
līdzfinansējumu LVL 78 606,61 apmērā, ņemot
vērā, ka finansējums LVL 8 734,07 apmērā projektam tiks piešķirts kā valsts budžeta dotācija,
atbilstoši 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.840 “Noteikumi par kritērijiem
un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai
pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdz
finansēto projektu īstenošanai” un Stopiņu novada teritorijas attīstības indeksam, kas noteikts
atbilstoši 2010.gada 25.maija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.482 “Noteikumi par teritorijas
attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā
vērtībām”. Tādējādi Stopiņu novada līdzfinansē-
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(26.07.2010.-25.08.2010.)
26.07. – Tika aizturēta un nogādāta VP Salaspils iecirknī persona, kurai piemērots administratīvais arests;
28.07. – Tika saņemta informācija, ka ceļa
posmā Līči – Upeslejas ir sadurts vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, tika pamanīts jauns vīrietis ar
durtu brūci vēdera rajonā. Operatīvi veicot meklēšanas pasākumus, aizdomās turētās personas tika
aizturētas. Noskaidrotas viņu personības. Cietušais no gūtajām traumām nomira Ātrās medicīniskās palīdzības automašīnā;
01.08. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts kāds vīrietis par smēķēšanu neatļautā vietā,
t.i., Upeslejās autobusa pieturā zem nojumes;
02.08. – Tika sniegta palīdzība Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēša-

jums un valsts budžeta dotācija kopumā sastāda
LVL 87 340,68, kas ir 36% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām; Nodrošināt visu naudas plūsmu projekta “Cepļa un Dienvidu ielas
rekonstrukcija” īstenošanai, t.i. nodrošināt priekš
finansējumu pilnā apmērā projekta īstenošanai.
zz Izsludināt būvdarbu iepirkumu “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” piebūves
būvniecība”.
zz Noteikt viena skolnieka komplekso pusdienu cenu Ls 0,90(deviņdesmit santīmi) t.sk.
PVN. Noteikt cenu par pusdienām skolniekiem,
kuriem ir piešķirta brīvpusdienas, Ls 0,90 (tai
skaitā PVN).
zz Stopiņu novada pašvaldības budžeta ietvaros
paredzēt finansiālos līdzekļus. Stopiņu novada teritorijas pretplūdu pasākumu plāna izstrādāšanai.
Izsūtīt vēstuli Zemkopības ministrijai un Ārkārtējās situācijas komisijai. Atbildīgais par lēmuma
izpildi izpilddirektors A. Kurzemnieks
zz Dome neiebilst ātruma ierobežotāju zīmes
50km/h uzstādīšanai par SIA “RUMBA” līdzekļiem, saņemot Stopiņu novada domes būvvaldē
plānošanas un arhitektūras uzdevumu projekta
izstrādei. Zīmi uzlikt no Granītu ielas līdz Stūraiņu ielai.

zz Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu rindas
reģistram, pievienotas 16 personas.
zz Atteikts 2 personām pašvaldībai piederošas
dzīvojamās telpas piešķiršanu.
zz Atteikts 2 personām izīrēt dzīvojamo telpu
Stopiņu novadā.
zz Pagarināt Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu, 2 personām.
zz Piešķirt vienreizēju pabalstu skolas piederumu
iegādei: ģimenēm, kurās ir bērni skolēni invalīdi,
audžu ģimenēm un aizbildņiem – 50,00 Ls, katram bērnam skolēnam invalīdam, audžubērnam
skolēnam un aizbildniecībā esošam skolēnam,
trūcīgo ģimeņu skolēniem – 30 Ls (katram
skolniekam izvērtējot atbilstību trūcīgās ģimenes
statusam).
zz Nekustāmā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā, 8 personām.
zz Apstiprināt saistošos noteikumus “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātājiem Stopiņu novadā” projektu. Noteikt,
ka saistošie noteikumi “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājiem
Stopiņu novadā” stājas spēkā no 01.10.2010.
zz Apstiprināt adresi “Katlu māja”, Upeslejas,
Stopiņu novads.

nas pārvaldes Operatīvās darbības nodaļas darbiniekiem meklēšanā esošas personas aizturēšanā
(par nelegālā veidā cilvēku vešanu pāri robežai) ;
03.08. – Tika aizturēta un nogādāta VP Salaspils iecirknī persona, kurai ar tiesas lēmumu piemērots administratīvais arests;
11.08. – Tika saņemta informācija par ģimenes konfliktu Ulbrokā, Institūta ielā. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP
Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo ir
agresīvs un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;
16.08. – Saulīšu ciematā apsargs aizturēja
kādu personu, kas no automašīnas bija nozagusi
spogulīšus.
20.08. – Tika saņemta informācija par ģimenes konfliktu Dzidriņās. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo ir agresīvs un
var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;

21.08. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts kāds jaunietis, kurš piegružoja sabiedrisko
vietu, nometot zemē tukšu stikla pudeli;
– Tika aizturēts kāds vīrietis, kurš Ulbrokā,
pie Institūta ielas nama Nr.34 zaga ietves flīzes.
23.08. – Pie administratīvās atbildības tika
saukta kāda sieviete, kura atradās sabiedriskā
vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, t.i., gulēja pludmalē pie Ulbrokas
ezera;
Pārrunas veiktas ar 36 personām, pēc Stopiņu
novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas
39 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 3 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības
sauktas 22 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas materiāliem.

Vislatvijas politiski represçto personu saiets
Teodors RUBENIS
LPRA koordinācijas padomes loceklis
Šogad 31. jūlijā, kā vienmēr Ikšķilē, notika
nu jau 12. Vislatvijas politiski represēto personu
saiets. Pēc mūsu karoga ienešanas, šoreiz to veica Valmieras nodaļa, un kopīgi nodziedātās lūgšanas „Dievs svētī Latviju” saietu atklāja Latvijas politiski represēto Apvienības priekšsēdētājs
Gunārs Resnais. Sākām ar goda atdošanu 745
mūsu likteņbiedriem, kas pēdējā gadā aizgājuši
no mums. Pamatā tie ir 1941. gada 14. jūnijā deportētie bērni. Kopā bijām ap 3000 represēto.
Resnā kungs nodeva siltu apsveikumu mums
no eksprezidenta G. Ulmaņa, kuram nupat ir atjaunots politiski represētās personas statuss, ko
viņš iepriekšējā vakarā telefoniski ir paziņojis G.
Resnajam, bet pildot tiešām nopietnu sabiedris-

ku pasākumu, nevarēja piedalīties personīgi.
Tālāk tika paziņots, ka Valsts prezidents Valdis Zatlers ir atsūtījis mums savu vēstī-jumu, jo
atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pats nevar piedalīties, par cik atrodas ārpus Latvijas. Vēstījuma nolasīto tekstu klātesošie uzņēma ar ilgiem
aplausiem. Prezidenta vēstījumā teikts, ka politiski represētie ir sabiedrības daļa, kas vissmagāk
cietusi no okupācijas režīma: „Mēs to nekad neaizmirsīsim. Jūs visi esat liecinieki mūsu valsts
un sabiedrības pārciestam un pārdzīvotam.”
Turpinājumā runātājs pievērsās paziņojumam, ka patreiz iesniegumi par politiski represētā statusa piešķiršanu birst kā sēnes pēc lietus.
Par šo tēmu es rakstīju jūlija „Tēvzemītē” tādēļ neatkārtošos. Tika pieminēts Daugavpils izlēciens, kad kāds Ruslans Jefimovs Daugavpils
ziņu portālā publicēja rakstu, kur deportāciju
nosauca par pārlieku humānu, jo redziet „tautas

ienaidniekus” visus vajadzēja likvidēt. Nav tikai
skaidrs kādas tautas ienaidnieki mēs bijām. „Tā
nav tikai ekonomiski saimnieciska ņirgāšanās –
tas atkal ir mēģinājums sanaidot, pretstatīt represētos, kas ir latviski ļaudis, ar tiem, kuriem gribas lielo plašo impēriju. Par to represēto apvienība iesniedza ziņojumu drošības policijai. Katrā
gadījumā Gunārs atkārtoja mūsu Prezidenta teikto, ka mēs esam tautas visvairāk cietusī un patriotiskākā daļa un mēs negribam, lai mūs pretsta
pārējai tautas daļai, lai gan mēs esam sava veida
izņēmums. Mēs neko neprasām pielikt klāt, vienīgi lai neņem nost, taisnība gan arī Mārai Hermansonei, kura runāja vēlāk un izteica domu, ka
medicīnas pakalpojumu grozu, ko saņem represētie, varētu arī paplašināt, tad iespējams nebūtu tik liels ikgadējs mūsu likteņbiedru aizgājēju
Turpinājums 4.lpp. 
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ë Sākums 3.lpp.
skaits. Neskatoties uz valsts grūtībām, visiem ir
grūti, mums viss ir palicis tā kā ir. Tālāk G. Resnais pateicās pašvaldībām, kas ik gadu palīdz salidojuma dalībniekiem nokļūt Ikšķilē.
Runāja Eiropas Parlamenta deputāte, arī represētā, Sandra Kalniete. Viņa izstāstīja, ka ES
parlamentā nodibināta vēstures izlīguma grupa,
lai izglītotu Eiropas tautas par staļinisma noziegumiem. Šī grupa izsūtīja visiem ES parlamenta
spīķeriem vēstuli ar skaidrojumu par šiem noziegumiem. Līdz šim laikam atbilde ir saņemta tikai
no Luksemburgas parlamenta, kurā ir uzskaitīti
tikai datumi, kurus Luksemburgā atzīmē sakarā

ar nacisma noziegumiem un ne vārda par staļinisma noziegumiem.
Ikšķiles novada Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš apsveica mūs ar kārtējo salidojumu
un izteica cerību, ka arī turpmāk mēs izmantosim šo vietu, lai rīkotu tikšanos.
Uzstājās latviešu mācītājs no Floridas (ASV)
Aivars Pelds. Bieži piesaucot Dieva vārdu, aicināja apvaldīt instinktus, kā atriebties pāridarītājiem, ieteica labāk atstāt to Dieva rokās. Runa
bija izteikti pamācošā tonī, it kā mēs būtu tumši
aborigēni. Runu uzņēma ar ļoti rezervētiem aplausiem.
Dedzīgu atbildi, šim aizjūras mācītājam
sniedza Daugavpils politiski represēto biedrības

priekšsēdētājs Foma Morozs. Viņš teica, ka mēs
neprasām komunistu, un arī bijušo, nošaušanu,
bet prasām taisnīgu, objektīvu tiesas prāvu un
kauns mūsu valstij, ka tā nav to rosinājusi. Salīdzinot ar iepriekšējo runātāju, Moroza uzrunu
klātesošie uzņēma ar neviltoti ilgiem aplausiem.
Tā bija atbilde aizjūras sludinātājam.
Represētie, saieta rezolūcijā, tika rosināti par
Saeimas vēlēšanām mudināt ģimenes locekļus
un kaimiņus, noteikti doties uz vēlēšanām, jo šoreiz tās var izvērsties par sabiedrības lūzumu un
dalīšanos pēc nacionālās piederības, kas nebija
raksturīgi iepriekšējās. Mēs tikām aicināti analizēt partiju programmas un sarakstus un balsot
par speciālistiem.

Ulbrokas bibliotçkas aktualitâtes
Par apmâcîbu kursu ”Latvijas
bibliotçku portâls un vietçjâ
satura publicçðanas iespçjas”
Pēdējā vasaras tveicīgajā nedēļā bibliotekāri
no Pierīgas reģiona dažādām bibliotēkām 3 dienas pavadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas mācību centrā, apgūstot jauno portālu www.Biblioteka.lv, kas saistošs ne tikai bibliotēku profesionāļiem, bet arī tiem, kas interesējas par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem
un notikumiem tajās. Stopiņu novadu šajos kursos pārstāvēja Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa un Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ieva Mūrniece. Kā allaž, kursi bija sava
veida izdevība tikt laukā no ikdienas rutīnas un
apgūt, uzzināt ko jaunu, lai vēlāk par to informētu bibliotēkas lietotājus. Bibliotekāri tika iepazīstināti ar portāla sadaļu struktūru, portāla
funkcijām un tajā veicamajām darbībām. Kursu
gaitā iemācījāmies portālā Bibliotēka.lv ievietot
jaunas ziņas, informāciju par notikumiem, īpašām grāmatām, kā arī bibliotēkā notiekošajam
veltītās foto galerijas. Tādejādi abas Stopiņu bibliotēkas virtuāli un attālināti iepazīs ne tikai Stopiņu novada iedzīvotāji, kuriem nulle pieejama
pašu novada mājas lapas jaunā versija – www.
stopini.lv , bet arī tie, kas iespējams – gluži ne-

jauši izvēlēsies Ulbrokas vai Sauriešu bibliotēku
savos klejojumos pa vispasaules tīmeklī dzīvojošo Bibliotēku.lv.
Kursu gaitā izmantojām arī citas populāras tīmekļa vietnes – Youtube.com un Slideshare.com.
Līdz šim mūsu bibliotēkas lietotāji vietnē Youtube.com (Ulbrokas bibliotēkas lietotāja konts šeit –
ulbbibl08) varēja apskatīt bibliotēkas video, kurā
redzam 2007.gada notikumus, bet nu – turpat vērojama arī neliela filmiņa par šī gada Stopiņu novada bibliotēkas lietotāju ekskursiju Sēlijā. Tā
veidota ar kursos apgūto programmu Windows
Live Movie Maker. Bet Slideshare.com visiem
apskatāma prezentācija “Ulbrokas bibliotēkas
darbības aspekti novada kontekstā”, kuru var apskatīt bibliotēkas profilā – ulbbibl08 .
Apmācību kurss organizēts projekta “Trešais
tēva dēls” ietvaros un mācību procesu nodrošina
SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
sistēmbibliotekāre Ieva MŪRNIECE

***
Tuvojoties jaunajam mācību gadam ULBROKAS bibliotēka uzsāka mācību grāmatu
apmaiņas akciju “LASĪTĀJS LASĪTĀJAM”, ar
lūgumu atbalstīt un izmantot piedāvātos privāt-

Pieņemts lēmums par vienreizējā
pabalsta piešķiršanu skolniekiem
Stopiņu novada dome 2010.gada 18.augustā pieņēma lēmumu par vienreizēju pabalstu
piešķiršanu skolas piederumu iegādei: ģimenēm, kurās ir bērni skolēni invalīdi, audžu
ģimenēm un aizbildņiem – 50,00 Ls, katram bērnam skolēnam invalīdam, audžubērnam
skolēnam un aizbilstamam skolēnam, trūcīgo ģimeņu skolēniem – 30 Ls (katram
skolniekam, izvērtējot atbilstību trūcīgās ģimenes statusam).
Lai saņemtu pabalstu:
Visām sociālajām grupām, kas pretendē uz pabalstu nepieciešama izziņa no skolas par
to, ka bērns mācās šajā izglītības iestādē;
Bērniem invalīdiem – invalīdu apliecības kopija;
Skolnieku vecākiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm personīgi jāiesniedz
Stopiņu novada sociālajā dienestā iesniegums un jāaizpilda uzturlīdzekļu deklarācija.
Par pabalstu saņemšanu interesēties
Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā vai pa tālruni 679105792.
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personu grāmatu krājumus, kā arī, apmaiņas procesā, tos papildināt ar mācību grāmatu liekajiem
eksemplāriem. Uz akcijas piedāvājumu atsaucās
vairāki mūsu novada iedzīvotāji un iestāžu darbinieki.
Sakām paldies akcijas atbalstītājiem – Inesei
Gavričevai, Anitai Vilertei, Ilzei Ozoliņai, Ivetai
Audrei, Dacei Gravai, Kristīnei Cimdiņai, Gustavam Brigmanim,Sigitai Nagai, Kasparam Šļahotam.
Labdarības piedāvājums turpinās vēl tikai
septembra mēnesi Ulbrokas bibliotēkas darba laikā, arī sestdienās.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
vadītāja Daiga BRIGMANE

Laicīgās dzejas un
dziesmas dzejnieka
Arvīda Ulmes un
dziesminieka Haralda
Sīmaņa vēstījumā
Aicinām,
piektdien, 10.septembrī, plkst.18.00
Ulbrokas Kultūras nama dārzā,
ieklausīties izjūtu un pārdomu
mūzikā, dzejā, sajust garīgās pasaules
dvēseliskumu, veidojot savstarpēju
dialogu un sarunas par labestību,
mīlestību, prieku, piedošanu un arī
pazemību.
Dzejas dienu pasākumā laipni gaidīti
Stopiņu novada iedzīvotāji, bibliotēku
lasītāji, interesenti un radošo profesiju
pārstāvji.
Informācija par pasākumu Ulbrokas
bibliotēkā vai pa tālr. 67910503

Ar 2010. gada 04. augusta Domes sēdes lēmumu Nr.30 noteikts, ka Ulbrokas
vidusskolas komplekso pusdienu cena
vienam skolniekam un skolniekiem,
kuriem piešķirtas brīvpusdienas Ls 0,90
(tai skaitā PVN).
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Ulbrokâ atklâj futbola laukumu!

Dans Kravèenko
daudzkârtçjs
medaïnieks...
Kristīne MARKEVICA.
Autores foto.
Dans Kravčenko dzimis 2000.gada 9. novembrī, dzīvo Stopiņu novadā un mācās Rīgas 92. vidusskolā. Saruna notika ar Dana mammu Svetlanu, kura ir lielākā Dana atbalstītāja.

Aelita VEIPA,
Ulbrokas sporta kompleksa direktore

Svētdien, 29.augustāUlbrokā, sporta dienas
ietvaros , sadarbojoties Stopiņu novada domei,
Ulbrokas sporta kompleksam, un Latvijas Futbola federācijai ,tika atklāts futbola laukums ar sintētisko segumu. Atklāšanas pasākumā piedalījās
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, LFF Komercdaļas vadītājs Vladimirs Žuks,

Ulbrokas sporta kompleksa vadība, aptuveni 60
dažāda vecuma futbolisti , viņu treneri – Anatolijs
Čebans, Kirils Buravcevs, Nikolajs Larionovs un
Stopiņu novada iedzīvotāji .
LFF vadība dāvināja futbola bumbas, un vēlēja kvalitatīvu treniņdarbu jaunajā laukumā.
Futbola laukuma atklāšanā dejoja breakdance grupa “Master” – vadītājs Vladimirs Čerepanovs.
Paldies Anatolijam Čebanam, Jurim Bistrovam, Andrim Līcītim par ieguldīto darbu projekta
realizācijas gaitā.

Stopiòu novadam ir sava
hokeja komanda
Aldis Putāns.
Autora foto
Stopiņu novadā izveidota amatieru hokeja
komanda “VILKI”, kuru pārstāv mūsu novada
puiši. Šajā sezonā komanda ar labām sekmēm
sevi ir parādījuši UHL amatieru līgā, uz doto
brīdi starp desmit komandām ieņemot piekto
vietu, bet atlikušajās spēlēs ir iespēja pacīnīties

par augstāku vietu. Treniņi un “mājas” spēles
komandai notiek sporta akadēmijas ledus hallē,
katru sestdienu trenera Gedeminasa Misjusa vadībā. Komandai ir savi spēļu krekli, kurus rotā
Stopiņu novada ģērbonis un komandas logo, izveidots komandas karogs, kura klātbūtne ir katrā spēlē ar karognesēju Agri priekšgalā. Katru
mūsu spēli atbalsta prāvs līdzjutēju pulciņš, liels
paldies viņiem, tiek arī aicināti pārējie līdzjutēji.
Mūsu spēļu aprakstus var aplūkot hokeja mājas
lapā www.uhl.lv.

– Kad un kā Danam radās doma nodarboties ar shotokan karatē?
– Kad ar vīru aizvedām Danu uz pirmo klasīti
92. vidusskolā, tur pat uz ziņojuma dēļa izlasījām,
ka tiek uzņemta jauna grupa karatē nodarbībām.
Nolēmām dēlu aizvest uz nodarbībām un tā viss
arī sākās. Dana treneris Boriss Krasnovs ir ne tikai talantīgs pedagogs, bet arī S/K “FUDZI” prezidents. Danam iepatikās, un nu jau būs trīs gadi,
kā Dans apmeklē nodarbības.
– Kādi ir Dana panākumi?
– Danam ir 42 medaļas, daudz kausu un diplomu. Lielākā daļa medaļu ir zelts. Nebija viegli,
sākumā tika iegūtas 3.un 4. vietas, bet zēns cītīgi
trenējās, un panākumi ir acīm redzami. Visu nosaka smagais darbs.
– Cik bieži Dans trenējās?
– Skolas mācību laikā četras, bet brīvlaikā trīs
reizes nedēļā. Tikko Dans atgriezās no čempionāts Ungārijā, kas norisinājās 24. Jūlijā. Mēnesi pirms čempionāta Dans divas nedēļas pavadīja sporta nometne, atlikušās divas nedēļas veltot
intensīviem treniņiem. No Ungārijas viņš atveda zeltu.
– Vai bieži notiek republikas mēroga sacensības?
– Jā bieži, esam izbraukājuši visu Latviju.
Rīgā sacensības notiek Rīgas15. vidusskolā, bet
esam braukuši arī uz Jūrmalu, Tukumu, Ogri, Jēkabpili. Esam startējuši vairākas reizes Ungārijā,
kā arī kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā. Vienu
reizi startējām Itālijā, kur izcīnījām ceturto vietu.
Tas mums bija liels pārdzīvojums.
– Kad paredzētas nākamās sacensības?
– Pavisam drīz, septembra beigās notiek Pasaules čempionāts Polijā.
Novēlam Danam Kravčenko panākumus Pasaules čempionātā!
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Ripo, ripo...
Pēdējie uz starta stājās 11 – 15 gadus sasniegušie. 10 sacensību dalībniekiem jāveic daudz sarežģītāki velosipēdistu veiklības braucieni.
Pēc sacensībām uzvarētāji saņem medaļas un
visi dalībnieki našķojās ar saldumiem.
Bērnu vecāki, dienas centra saime pateicās
Aināram Vaičulēnam, kurš neskatoties uz nogurumu pēc stariem Barselonā, Eiropas čempionātā vesera mešanā atrada spēku organizēt un tiesāt
mūsu bērnu sacensības.

Antris DVOROVS.
Autora foto.
Š.g. 4. Augustā Upeslejās valda neparasta
kņada. Jau otro gadu pēc kārtas startam pulcējās
49 riteņbraucēji, skeitbordisti un skrituļslidotāji.
Ar lielu atbildības sajūtu tiek piestiprināti dalībnieku numuri. Satraukti gan jaunie sportisti, gan
vecāki. Bērniem, atbilstoši savam vecumam, jāveic
veiklības velobrauciens ar dažādiem uzdevumiem.
Dalībnieki iedalīti 4 grupās pēc vecumiem.
Vecāku pavadībā pirmie uz starta stājās 2-3 gadus
sasniegušie dalībnieki. Veiklākie no viņiem izrādās: 1 vieta Vika, 2vieta Kārlis 3 Fīlips.
Otrā grupā 4-6 gadus sasniegušie 24 dalībnieki: Zēni – 1.vieta Ēriks, 2.vieta Ralfs, 3.vieta Aļoša. Meitenes – 1.vieta Dita, 2.vieta Elīna, 3.vieta
Kate.
Trešā grupā 7-10 gadus sasniegušie 12 dalībnieki. Veiklākie zēni 1.vieta Markuss, 2. Vieta Vladislavs, 3. Māris. Meitenes-1.vieta Inese, 2.
Vieta Antra, 3.vieta Madara.

Mans mîïais
draudziòð

Radoðâs
darbnîciòas
Saurieðu dienas
centrâ
Aija ŠIBAJEVA, dienas centra vadītāja
Autores foto.

I. GRANDBERGA.
Autores foto.

Augusta mēnesī dienas centrā Saurieši notika
ziepju liešanas – pagatavošanas nodarbības, tajās
piedalījās pusaudzes, jaunietes un jaunās māmiņas. Ziepes izdevās smaržīgas, dažādu krāsu un
veidu, dalībnieki bija sajūsmā par paveikto. Šo
nodarbi var turpināt arī mājas, izgatavojot pašu
rokām ziepes gan sev, gan dāvanām. Ja, kurš vēlas pats pagatavot ziepes, tad pēc informācijas var
griezties dienas centrā Saurieši.
No septembra mēneša katru sestdienu pl.
12.00. dienas centrā Saurieši notiks nodarbības
bērniem

Upeslejās tika organizēta mājdzīvnieku izstāde. Katrs dalībnieks prezentēja savu sunīti, kaķīti
un pat bruņurupucīti. Pastāstīja un parādīja ko iemācīja savam draudziņam. Visi, kurus interesēja,
saņēma kvalitatīvu vetārstes Mārītes konsultāciju, gan par dzīvnieku kopšanu, gan barošanu, gan
skološanu.
Balvā kaķi saņēma spēļu pelīti, bet suņi zobu
tīrāmos kauliņus. Dienas centra aktīvākās meitenes – Ērika, Laura un Marianna izstādīja savus
mīluļu zīmējumus un izveidoja apjomīgu kaķu un
sunīšu kolāžas kolekciju.

Eiropas Savienîbas Kohçzijas fonda projekta
ûdenssaimniecîbas pakalpojumu attîstîba Ulbrokâ
2010. gada jūlijā, Ulbrokā notika Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” – “Kompleksas tīklu skalošanas hidrodinamiskās mašīnas un iekārtas piegāde” ID. Nr. PAS
2009/2 par ko tika parakstīts Preču nodošanas –
pieņemšanas akts.
Līdz ar ko viena no projektā īstenotajām aktivitātēm ir sasniegta – piegādāta viena Mobilās
tīklu apkalpes mašīna.
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Kopējās 2010. gada 04. janvārī noslēgtā piegādes līguma izmaksas ar 2010. gada 17. maija
grozījumiem 226 206,98 LVL (bez PVN).
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un
tas ir ieguldījums iedzīvotāju nākotnei!
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir
p/a “Saimnieks”, Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR
Vides Ministrija.

2010.gada augusts

Sociâlâ dienesta atskaite par pieðíirtajiem pabalstiem
2010.gada 14. jūlijā

2010.gada 23. jūlijā

SD SĒDES PROTOKOLS Nr.17

SD SĒDES PROTOKOLS Nr.18

Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 45 personu
iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu Medikamentu iegādei 7 maz
nodrošinātām personām par summu – 131,36 Ls;
2) pabalstu Medikamentu iegādei 3 Rumbulas
iedzīvotājiem par summu – 150,69 Ls
3) Vienreizēju materiālo palīdzību 11 personām par summu – 330,00 Ls;
4) Dzīvokļa pabalstu 7 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 210,00 Ls;
5) GMI pabalstu 3 maznodrošinātām ģimenēm (6 personām) uz 3 mēnešiem par summu –
591,75 Ls;
6) Trūcīgas ģimenes statusu 13 ģimeņu 35
personām;
7) Ēdināšanas pabalstu 2 trūcīgām personām
par summu – 30,00 Ls;
8) Maznodrošinātas personas statusu 17 ģimeņu 31 personām;
9) pabalstu Kurināmā iegādei 2 maznodrošinātai ģimenei par summu – 120,00 Ls
10) 50% atlaidi no dienas maksas PII Pienenīte 2 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
11) 50% atlaidi no dienas maksas PII Sauriešu grupas 1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
12) pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā, kā
TB slimniekam 1 maznodrošinātai personai par
summu – 30,00 Ls;
13) pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 4 maznodrošinātām personām par summu –
105,30 Ls;
14) piešķirt Malku 7 maznodrošinātām ģimenēm (6m3 katrai mājsaimniecībai)
15) pabalstu Medicīniskās rehabilitācijas pasākumiem 1 maznodrošinātai personai par sumuu
50,00 Ls
16) Pabalsts kā nieru dialīzes slimniekam 1
maznodrošinātai personai par summu 150,00 Ls
( uz 3 mēnešiem)
17) pabalstu Briļļu iegādei 1 maznodrošinātai
personai par summu 12,00 Ls
18) pabalstu Skolas piederumu iegādei 1 maznodrošinātai ģimenei par summu 30,00 Ls
19) pabalstu Medicīnas pakalpojumiem
3 maznodrošinātām personām par summu
43,00 Ls
20) Izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu
atvieglojumiem 4 personām
21) Zobu labošanas izdevumus 2 trūcīgām
personām par summu 40,00 Ls

1.Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 69 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
22) pabalstu medikamentu iegādei 9 maznodrošinātām personām par summu – 257,59 Ls;
23) pabalstu medikamentu iegādei 5 Rumbulas iedzīvotājiem par summu – 299,33 Ls
24) vienreizēju materiālo palīdzību 11 personām par summu – 310,00 Ls;
25) dzīvokļa pabalstu 6 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
26) GMI pabalstu 17 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 2996,01 Ls;
27) trūcīgas ģimenes statusu 27 ģimeņu 63
personām;
28) ēdināšanas pabalstu 7 trūcīgām personām
par summu – 105,00 Ls;
29) maznodrošinātas personas statusu 10 ģimeņu 30 personām;
30) pabalstu skolas piederumu iegādei 7
maznodrošinātu ģimeņu bērniem par summu –
210,00 Ls
31) 50% atlaidi no dienas maksas PII Pienenīte 1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
32) 50% atlaidi no dienas maksas PII Sauriešu grupas 5 audzēkņiem no maznodrošinātas
ģimenes;
33) pabalstu soc.rehabilitācijas pasākumiem 1
maznodrošinātai personai par summu – 60,00 Ls;
34) pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 1
maznodrošinātai personai par summu – 25,00 Ls;
35) piešķirt malku 6 maznodrošinātām ģimenēm (6m3 katrai mājsaimniecībai)
36) pabalstu Medicīniskās rehabilitācijas pasākumiem 1 maznodrošinātai personai par sumuu
50,00 Ls
37) paabalsts zobu labošanai, protezēšanai 2 maznodrošinātām personām par summu
140,00 Ls ;
38) pabalstu pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 1 skolniekam – 370,00 Ls;
39) Izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu
atvieglojumiem 8 personām

KOPĀ: Ls 2024,10
Divi tūkstoši divdesmit četri lati un 10 san-

1.Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 68 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:

tīmi

KOPĀ: 5002,93 Ls
Pieci tūkstoši divi lati 93 santīmi

2010.gada 20. augusts
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.20

Uzmanību!

Jauktajam korim “Ulbroka” pirmais mēģinājums notiks 15. septembrī plkst. 18:30
Diriģenti

Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
40) pabalstu medikamentu iegādei 5 maznodrošinātām personām par summu – 118,39 Ls;
41) pabalstu medikamentu iegādei 7 Rumbulas iedzīvotājiem par summu – 745,47 Ls
42) vienreizēju materiālo palīdzību 5 personām par summu – 135,00 Ls;
43) dzīvokļa pabalstu 10 maznodrošinātām
ģimenēm par summu – 300,00 Ls;
44) GMI pabalstu 4 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 816,78 Ls;
45) trūcīgas ģimenes statusu 14 ģimeņu 40
personām;
46) ēdināšanas pabalstu 1 trūcīgai personai
par summu – 15,00 Ls;
47) maznodrošinātas personas statusu 7 ģimeņu 16 personām;
48) pabalstu skolas piederumu iegādei 44
maznodrošinātu ģimeņu bērniem par summu –
1320,00 Ls
49) 50% atlaidi no dienas maksas PII Pienenīte 3 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
50) 50% atlaidi no dienas maksas PII Sauriešu grupas 7 audzēkņiem no maznodrošinātas
ģimenes;
51) pabalstu soc.rehabilitācijas pasākumiem
2 maznodrošinātām personām par summu –
120,00 Ls;
52) pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 1
maznodrošinātai personai par summu – 25,00 Ls;
53) pabalstu briļļu iegādei 4 maznodrošinātām personām par summu – 75,80 Ls;
54) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 maznodrošinātām personām par sumuu – 39,00 Ls;
55) pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 2
maznodrošinātām personai par summu – 40,80 Ls;
56) pabalstu uz 6 mēn. klientam ar hron. nieru nepiet. ,kam nepiecieš. dialīze par summu –
300,00Ls;
57) Izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu
atvieglojumiem 4 maznodrošinātām personām;
58) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 4 maznodrošinātām personām par summu – 240,00 Ls;
59) piešķirt brīvpusdienas 10 Ulbrokas v-skolas skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm;
60) piešķirt brīvpusdienas 10 Stopiņu pamatskolas skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm;
61) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 92.v-skolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes,
62) piešķirt pabalstu 1 maznodrošinātai personai, kura slimo ar TB – 31,00Ls;
63) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 88 v-skolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
64) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 90.v-skolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
65) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas valsts 3
ģimnāzijas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
66) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 25. v-skolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
67) piešķirt pabalstu vasaras nometnes apmaksai 2 bērniem no trūcīgas ģimenes – 100,00Ls.
KOPĀ: 4422,24 Ls
Četri tūkstoši četri simti divdesmit divi lati
24 santīmi.
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Dzimtsarakstu informâcija

Lîdzjûtîba

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Katrā no mums pa lāsei pīlādžu sulas,
Katrā vairāk vai mazāk lepnās ozolu spīts.
Tieši tādēļ par dienām baltām,
melnām vai rudām.
Zaļi zeltainas zīles, ne jau vējziedi krīt.
70 – Rutu Bērziņu
		 Lolitu Veidemani
75 – Pjotru Adamoviču
		 Aivaru Eizentālu
		 Pēteri Kursīti
80 – Olgu Hveseņu
		 Jadvigu Kondru
		 Nikolaju Petrovu
85 – Natāliju Ābeltiņu
		 Ēriku Kukuru
		 Venjamiņu Lavrinoviču
		 Antoņu Rakļinsku
		 Kseniju Zemnieci
Lai stipra veselība, dzīvesprieks
un dvēseles gaišums ir ceļa biedrs
vēl ilgus gadus!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet –
No nedienām, no salta dzīves vēja,
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
		
Fēliksu Āboliņu-Auzuleju
		
Natāliju Bubuci
		
Arinu Ivanovu
		
Kirilu Zavjalovu
		
Rodrigo Saliņu
		
Artjomu Gribkovu
		
Madaru Rumpu
		
Gļebu Čulkovu
Sveicam vecākus un viņu mazuļus.

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Un zvaigznes visaugstākās
man gaismu kā likteni spēlē,
Es aizeju atmiņā-siltā sapnī
zem dzimtenes zemes.
		
Viktors Suhovs
		
Grigorijs Trifanovs
		
Jāzeps Skābs
		
Irīna Drogobecka
		
Zinaīda Bendrupe
		
Antoniņa Žukova
		
Viktors Rjadinskis
		
Staņislavs Zarakovskis
		
Ņina Grišina
		
Vera Kasare
		
Jānis Mazurs
		
Oktjabrina Ostrovska
		
Janīnu Andrejevu.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicināti visi Stopiņu novada pašdarbības
kolektīvu vadītāji, koncertmeistari un dalībnieki:
Jauktais koris “Ulbroka”, Sieviešu koris “Madara”,
Deju kolektīvs “Luste”, Deju kolektīvs “Stopiņš”,
Vokālais ansamblis “Sagša”, Vokālais ansamblis
“Ievzieds”, TLMS “Ulbroka”, ”4 Tune”!
Līdzīgi kā pagājušajā gadā,

uzsāksim jauno darbības sezonu
kopīgi – 2010.gada 17.septembrī
plkst.19.00
Ulbrokas kultūras namā.

Pasākuma gaitā pārsteigsim viens otru ar katra
kolektīva sagatavoto priekšnesumu, cienāsimies
ar līdzpaņemtajiem gardumiem, dziedāsim un
lustēsimies!
Tuvāka informācija pie kolektīvu vadītājiem un
kultūras dzīves vadītājas!
Uz drīzu tikšanos!
Pirms un pēc pasākuma kursēs autobuss (plkst.
18.30 Upeslejās).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Noslēdzies projekts
“Gaismas speciālās internātpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

2010.gada 24.augustā plkst. 11:00 visi interesenti bija aicināti Gaismas speciālajā
internātpamatskolā iepazīties ar projekta “Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošana” rezultātiem. Pasākumā bija pulcējušies gan skolas darbinieki, gan
novada pašvaldības pārstāvji, gan būvnieki. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties
ar projekta ietvaros renovēto Gaismas speciālās internātpamatskolas saimniecības ēku, kā arī
rekonstruētajām telpām, kas īpaši pielāgotas un aprīkotas, lai tajās varētu uzturēties un mācīties
audzēkņi ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem.
Kā jau iepriekš minēts, projekts tika uzsākts 2010.gada 4.janvārī un noslēdzās 2010.gada
15.augustā un tika īstenots 2007.-2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes
“Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas sastādīja 98 392 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums –
83 633 LVL un Stopiņu novada līdzfinansējums – 14 759 LVL.
Reportāžu par pasākumu būs iespējams vērot 2010.gada 29. augustā Latvijas televīzijas 7 kanālā
plkst. 9:30 raidījumā “Darbs. Izglītība. Karjera”, ar atkārtojumu 2010.gada 2.septembrī plkst. 8:50.

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdi esam kopā ar Silviju Mazuri dēlu Jāni
mūžībā aizvadot.
PA “Saimnieks” kolektīvs.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums ko izstaro sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvijai Mazurei dēlu Jāni mūžībā aizvadot.
Stopiņa novada domes kolektīvs

Dziļš klusums visapkārt,
tik vējš kailos zarus noguris loka
Un zvaigznes kā asaras krīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Stopiņu pamatskolas PII 5.-6.grupas skolotājas Ņinas
Grišinas radiniekiem.
Stopiņa novada domes kolektīvs.
Stopiņu pamatskolas kolektīvs

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu Stopiņu novadā.

Stopiņu novada domes 2010.gada 4. augusta
sēdē ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Ziemeļu gatve 12” , kadastra numurs
80960030396, detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 62 izdošanu
(prot. Nr. 30) un 2010. gada 18. augusta sēdē
ir pieņemts lēmums par iepriekš minētā lēmuma precizēšanu (protokols Nr. 31).
Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu
novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbrokā,
Stopiņu novadā, tās darba laikā.
Ar cieņu, Ieva Kaļinka,
SIA “Damsijas” lietvede .
Tel. 67045980

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.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA MicroDot
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2010.gada 3. septembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

