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Kas notiek novadâ

Jānis Pumpurs
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēc ilgiem gadiem Latvija ir atkal piedzīvojusi skaistu, baltu, sniegotu un aukstu ziemu, bet
diemžēl tā nesa sev līdzi arī problēmas ēku apsaimniekotājiem un ceļu uzturētājiem. Visām komunālās saimniecības vienībām darba bija pilnas
rokas. Aukstajā laikā, pateicoties operatīvam darbam, Stopiņos neaizsala neviens ūdensvads nevienā no daudzdzīvokļu mājām, bet dažām privātmā-
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jām radās šāda veida problēmas. Nebija arī neviena apkures padeves pārtraukuma.
Bēdīgs fakts, ka šobrīd Latvijā ir tik augsts
bezdarba līmenis, un cilvēki nevar atrast savai
izglītībai un pieredzei atbilstošu darbu ar pienācīgu atalgojumu. Taču, pateicoties iedzīvotājiem,
kuri bija iesaistīti ES sociālā fonda projektā “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana” (100
Ls stipendiāti) nodarbinātie sniedza neatsveramu
palīdzību sniega tīrīšanā visā novada teritorijā.
Turpinājums 2.lpp. 
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māmiņas
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Liels paldies visiem, kas piedalījās mūsu
skaistā novada sakopšanā. Paldies atbildīgajam
par talkas organizēšanu – Stopiņu novada do-

24.aprīlī Vislatvijas
Lielās Talkas ietvaros,
talka notika arī Stopiņos. Šogad cilvēki bija
ļoti aktīvi un laicīgi interesējās par talkas norises vietām, ziņoja par
piesārņotajām vietām,
saņēma domē maisus
atkritumu savākšanai.
Apkopojot informāciju no talkas organizatoriem un pārliecinoties klātienē izdevās
saskaitīt ne mazāk kā
450 talcinieku.

Apsveicam

Sauriešu bibliotēkas vadītāju
Kristīni Cimdiņu
ar iegūto balvu konkursā
“Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs 2010”
Rīgas reģionā

Apsveicam

mes izpilddirektoram
A.Kurzemniekam. Paldies visu ciematu jauniešiem, kas bija aktīvākie un rosīgākie talcinieki. Paldies Stopiņu novada domei par
silto zupu, ar kuru tika
cienāti talcinieki.
(Talkas fotogalerija
pieejama Stopiņu
novada mājaslapā
www.stopini.lv)

Stopiņu novada sieviešu hanbola komandu
“Stopiņi” ar iegūto III.vietu 2010.gada Latvijas
hanbola virslīgas čempionātā.
trenere Ginta Ozoliņa
1. Anna Baikova
2. Alīna Milišjunaite
3. Elza Seržante
4. Gita Purgaile
5. Ivita Asare
6. Lana Nikolajeva
7. Kristīne Vandiša
8. Elizavete Ķēniņa
9. Ginta Ozoliņa
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ë Sākums 1.lpp.
Esam arī daudz ko mācījušies no šīs ziemas – ir
izveidots ceļu tīrīšanas klasifikators ziemas sezonā, atbilstoši kuram pašvaldības ceļi un ielas ir
sadalīti kategorijās un tīrīti pēc noteiktās kārtības.
Daudzu privātmāju ciematu iedzīvotāji saskārās
ar problēmām, kas bija saistītas ar aizsnigušajiem
ceļiem, taču vēršam uzmanību, ka pašvaldība ir
tiesīga tīrīt tikai tās ielas, kuras pieder pašvaldībai. Pašvaldība nedrīkst ieguldīt līdzekļus privātpersonu īpašumā, t.i. pašvaldība nevar tīrīt ielas,
kuras ir privātīpašumā. Ielu īpašniekiem pašiem ir
jābūt aktīviem un ir jāslēdz līgumi ar PA “Saim-

nieks” vai citiem apsaimniekotājiem par ceļu tīrīšanu no sniega.
Kūstot sniegam, visā Latvijas teritorijā tika
izsludināti plūdu draudi. Arī Stopiņu novada
domē tika izveidota komisija plūdu draudu izvērtēšanai un seku analizēšanai. Visā valstī plūdi tika
gaidīti no lielajām upēm, taču vislielāko “pārsteigumu” sagādāja mazās upītes. Stopiņos no krastiem izgāja Ķivuļurga, Piķurga, un vēlāk arī Mazā
Jugla. Šobrīd notiek plūdu seku izvērtēšana.
Sniegs ir nokusis un uz novada ceļiem ir radušās jaunas problēmas – bedres. Viskritiskākajā
stāvoklī ir ceļš Valsts ceļš P5 – Saurieši – Upeslejas, kā arī ceļš Rīgas apvedceļš – Cekule.

Darām zināmu, ka ir izsludināts konkurss uz
ceļa Valsts ceļš P5 – Saurieši – Upeslejas atsevišķu posmu asfalta klājuma pilnīgu nomaiņu. Darbus plānots veikt maija mēnesī. Pēc šo darbu pabeigšanas tiks risināts jautājums par ceļa atjaunošanu Cekulē un Garās ielas posmu seguma uzlabošanas darbiem.
Vēlamies paskaidrot, ka darbi netika sākti agrāk, jo lai uzklātu kvalitatīvu ceļa asfalta segumu
ir nepieciešama stabila gaisa temperatūra virs +5
C un ceļa virsmai ir jābūt pilnībā sausai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Pirmajos 3 šī gada mēnešos ceļu uzturēšanai
Stopiņu novadā tika iztērēts 41 936,05 Ls.

14.aprîïa sçdç (protokols Nr.23) nolemts:
zz Anulēt deklarēto dzīvesvietu 2 personām;
zz Atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu 2 personām;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 1 personai;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 īpašumu;
zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas
rajona Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR nepilsoņiem;
zz Atļaut uzsākt 1 zemes ierīcības projekta izstrādi;
zz Apstiprināt 1 zemes ierīcības projektu;
zz Neiebilst detālplānojuma projekta izstrādei 1
īpašumam;
zz Nodot nekustamā īpašumu detālplānojuma
projekta pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

zz Atteikt pagarināt termiņu nelikumīgās būvniecības radīto seku novēršanai Institūta 36b,
Ulbrokā;
zz Pieņemt zināšanai iesniegumu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.g. un Rīgas
attīstības programmas 2006.-2012.g. grozījumu
1.redakcijas publisko apspriešanu;
zz– Stopiņu novada Domei uzsākt PII “Pienenīte”
piebūves projekta realizāciju par Stopiņu pašvaldības budžeta līdzekļiem un iepirkumu komisijai
izsludināt konkursu par komunikāciju un nulles
cikla būvniecību;
zz Finansiāli atbalstīt Ls 100 apmērā 2 novadā
deklarētus jaunos sportistus, dalībai starptautiskās
sacensībās;
zz Slēgt trīspusējo līgumu par bērna uzņemšanu
privātā pirmsskolas izglītības iestādē, kuru ir izvēlējušies bērna vecāki ar 1 bērna vecākiem.

zz Noteikt nekustamā īpašuma atvieglojumu 1
personai, kas atbilst konkrētai kategorijai nodokļu
atvieglojumu piešķiršanai;
zz Iznomāt Ulbrokas kultūras nama telpas 1 personai pasākuma organizēšanai;
z z Pagarināt “ZUPAS VIRTUVES” darbības
laiku līdz 2010.gada aprīļa mēneša beigām,
tas ir 19.04., 21.04., 23.04., 28.04., 30.04.,
tas ir papildus 6 reizes par kopējo summu
309 Ls;
zz Apstiprināt projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā” iesaistīto Stopiņu novada pašvaldības zemes gabalu sarakstu būvdarbu veikšanai.
Zemju saraksts sagatavots saskaņā ar Fichtner
GmbH & Co. KG un SIA Arhis izstrādātajiem
rasējumiem, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās,
3. kārta” ietvaros.
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m2 platībā. Uz notikuma vietu tika izsaukts Valsts
ugunsdrošības un glābšanas dienests;
– Tika saņemta informācija par to, ka Līčos,
aiz mājām “Mazlīči” deg kūla. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg kūla apmēram
800 m2 platībā. Uz notikuma vietu tika izsaukts
Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests;
– Pēc Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes
lūguma tika sniegts atbalsts Kriminālpolicijas darbiniekiem sankcionētas kratīšanas veikšanā Vālodzēs kādā privātmājā, kur ir aizdomas par nelegāla alkohola ražotnes atrašanos. Kratīšanas laikā
tika konstatēta nelegāla alkohola ražotne, kā arī
tika izņemts liels daudzums, apmēram 3000 litri, gatavās produkcijas, tukšās taras nelegālā alkohola pildīšanai un cigaretes ar Krievijas akcīzes markām;
17.04. – Pie administratīvās atbildības tika
saukta persona, kas Brunavās pie Piķurgas upes
mazgāja savu automašīnu;
– Saņemta informācija par ģimenes konfliktu
Jaunbrunavās, Avotu ielā. Konflikts atrisināts uz
vietas, veicot pārrunas;
– Saņemta informācija par ģimenes konfliktu
Cekulē. Ierodoties notikuma vietā, konflikts atrisināts uz vietas;
18.04. – Veicot sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Stopiņu novadā, Sauriešos, Kazāru ielā 4,
bērnu rotaļu laukumā tika pamanīts suns bez pavadas. Tika noskaidrots suņa īpašnieks un saukts
pie administratīvās atbildības;
19.04. – Pie administratīvās atbildības tika

saukti divi nepilngadīgi Juglas sanatorijas internātpamatskolas audzēkņi, kas Juglas sanatorijas
internātpamatskolas telpās atradās tādā alkohola
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu;
– Tika saņemta informācija par ģimenes konfliktu Ulbrokā, Institūta ielā. Ierodoties notikuma
vietā, skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika
nogādāts uz VP RRP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;
24.04. – Tika saņemta informācija no tuberkulozes slimnīcas Upeslejās par to, ka slimnīcā
ieradies pirms četrām dienām izrakstīts pacients
un grib atpakaļ slimnīcā, jo viņam nav, ko ēst. Izbraucot uz slimnīcu, noskaidrots, ka minēta persona ir bez noteiktas dzīvesvietas.
25.04. – Ulbrokā, Acones un Institūta ielu
krustojumā ar automašīnu BMW tika notriekts
gājējs. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots
automašīnas vadītājs un cietusī persona. Notikuma vietā tika sagaidīta Ātrās medicīniskās palīdzības brigāde un Ceļu policijas ekipāža.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 3 personas, pārrunas veiktas ar 23
personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 11 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 10 autovadītāji, pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie
administratīvās atbildības sauktas 18 personas.

(26.03.2010.-25.04.2010.)
01.04. – Tika saņemta informācija par to, ka
Saulīšu ciema Aroniju ielā deg māja. Ierodoties
pēc minētās adreses, notikuma vietā jau strādāja
Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta brigāde, noskaidrots, ka cietušo nav;
02.04. – Saņemta informācija par ģimenes
konfliktu Ulbrokā, Institūta ielā. Konflikts atrisināts uz vietas, veicot pārrunas;
05.04. – Veiktas profilaktiska rakstura pārrunas ar jauniešiem, kas Ulbrokā, vēlēdamies aplūkot apkārtni, skraidīja pa Peldu ielas nama Nr.4
jumtu;
10.04. – Tika saņemta informācija par ģimenes konfliktu Jaunbrunavās, Avotu ielā. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts
uz VP RRP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo var izdarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;
11.04. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts jaunietis par to, ka sabiedriskā vietā, braucot Rīgas Satiksmes 51. maršruta autobusā, lietoja
alkoholiskos dzērienus;
– Pie administratīvās atbildības tika saukts
jaunietis, kas smēķēja Līčos, autobusa pieturā”
Ceļu meistars”, atrodoties zem pieturvietas nojumes;
15.04. – Veicot sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Stopiņu novadā, tika konstatēts, ka Sauriešos pie dzelzceļa sliedēm deg kūla, aptuveni 1000
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Ziņas sagatavotas
pēc Stopiņu novada pašvaldības
policijas materiāliem.
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Aktuâlais par pirmsskolas izglîtîbu
Stopiņu novada dome ir apstiprinājusi bērnu sarakstu, kuri rindas kārtībā ir uzņemti Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās
ar 2010.gada 1.septembri. Ar sarakstu vecāki var
iepazīties pie Stopiņu pamatskolas direktores un
mājas lapā www.stopini.lv sadaļā Izglītība – Stopiņu pamatskola.
19.maija sēdē tiks apstiprināti bērnu saraksti, kuri
bērni rindas kārtībā ar 2010.gada 1.septembri tiks uzņemti PII “Pienenīte” Ulbrokas grupā un kuri Bērzu
ielas 12 grupā. Mājas lapā ar šiem sarakstiem vecāki
varēs iepazīties no 25.maija, kad lēmums stājas spēkā.
Stopiņu novada dome plāno atvērt vēl divas PII grupas Upeslejās– Juglas sanatorijas internātpamatskolas
korpusā, uz kurām rindas kārtībā tiks piedāvātas vietas bērniem, kuri ir reģistrējušies uz vietu Stopiņu novada PII. Jauna rinda netiks veidota.
Stopiņu novada Dome, nesaņemot atļauju no
Finanšu ministrijas ilgtermiņa saistībām – kredītam, ir pieņēmusi lēmumu uzsākt PII “Pienenīte”
piebūves projekta nulles cikla būvniecību no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tiks izsludināts konkurss un vasaras mēnešos uzsākta būvniecība.

Aktualizēta informācija vecākiem – Stopiņu novada Dome piedāvā trīs risinājumu variantus gadījumā, ja Jūsu bērns līdz 2010.gada
1.septembrim ir rindā uz vietu 1,5 gadus, un pašvaldība nevar Jūsu bērnu nodrošināt ar vietu PII.
Vecāki, uz iesnieguma pamata var saņemt:
1.Ikmēneša Ls 50 pabalstu,
2.Pabalstu Ls 100 apmērā, kuru dome pārskaita privātajam PII, ja bērns netiek izrakstīts no
rindas uz pašvaldības PII,
3.Ja bērns tiek izņemts no rindas uz vietu
pašvaldības PII, un līdz skolas gaitu uzsākšanai
pirmsskolas izglītību apgūst privātā PII, kuras vadītājs piekrīt trīspusējā līguma nosacījumiem līdz
bērna skolas gaitu uzsākšanai – pašvaldība maksā ikmēneša maksu tādā apmērā, kāda tā noteikta
tekošajā gadā par bērnu, kurš apgūst pirmsskolas
izglītību PII “Pienenīte” (šogad tie ir Ls 125 mēnesī) privātajam PII, vecāks nepiemaksā neko un
sedz bērna ēdināšanas izdevumus, kāds pēc iepirkuma tekošajā mācību gadā noteikts pašvaldības
PII (šogad tas ir Ls1.20 par dienu), tad tiek slēgts
trīspusējās vienošanās līgums ar Stopiņu novada

domi, privāto PII un vienu no bērna vecākiem,
pēc līguma slēgšanas bērns tiek izslēgts no rindas
uz vietu pašvaldības PII.
Šādu trīspusējās vienošanās līgumu var noslēgt arī vecāki, kuru bērns arī pēc 2010.gada
1.septembra sasniedz 1.5gadu, kad bērns ir reģistrēts rindā uz vietu PII Stopiņu pašvaldībā. Pirmajā un otrajā punktā uzskatītie pabalsti pienākas tikai tiem vecākiem, kuru bērns līdz 1.septembrim
stāv rindā uz vietu PII 1,5 gadu.
Stopiņu novada dome izskata atsevišķi arī
pabalstu iespējas trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa bērnu vecākiem, kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu PII, pamatojoties uz viena
no bērna vecākiem iesnieguma un dokumentiem,
kas apliecina trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes
statusu.
Neskaidru jautājumu gadījumā lūgums zvanīt: 67910771, 26455773, vai rakstīt: vita.paulane@stopini.lv
V.PAULĀNE,
priekšsēdētāja vietniece

Par nekustamâ îpaðuma nodokïa atlaidi
Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un
zvaniem par iespējamu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, vēlamies aktualizēt informāciju par
iespējamajiem atvieglojumiem:
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumi nosakāmi saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu. Likums “Par
nekustamā īpašuma nodokli” paredz atvieglojumus politiski represētajām personām. Pašvaldībām savukārt ir tiesības izdot saistošus noteikumus, kuros tās paredz atvieglojumus vēl citām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Šos atvieglojumus pašvaldības var noteikt 90, 70,
50 vai 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 no 30.06.2004. sēdes lēmumu (protokols Nr.
88) “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksātājiem”, 2. punktu noteikts:
Atvieglojumi tiek piešķirti par nekustamo īpašumu, kurš netiek izmantots uzņēmējdarbībai un netiek gūti cita veida ienākumi no nekustamā īpašuma, šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:
2.1.politiski represētām personām – par 90 %
2.2.Getliņu reģiona iedzīvotājiem, kuri atrodas izgāztuves 500m sanitārajā aizsargjoslā – par
90%;
2.3.Getliņu reģiona iedzīvotājiem, kuru zemes īpašums vai lietojums pieguļ izgāztuves
500m sanitārajai aizsargjoslai – par 70%;
2.4.vientuļiem pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem, kam līdz pensijas vecumam atlicis
ne vairāk kā 3 gadi – par 50 %
2.5.1. un 2.grupas nestrādājošiem invalīdiem –
zemes īpašniekiem, lietotājiem – par 50%;

Černobiļas avārijas likvidētajiem, Afganistānas kara dalībniekiem – par 25%.
Vienlaicīgi atgādinām, ka saskaņā ar augšminēto saistošo noteikumu punktu Nr.6 iesniegums
par nodokļa atlaides piešķiršanu iesniedzams līdz
tekošā gada 31. martam.
Pamatojoties uz iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegto iesniegumu pamatoto lūgumu ieviest vēl
citus atvieglojumus, Stopiņu novada Dome ir pieņēmusi lēmumu:
Stopiņu novada juridiskajai daļai izstrādāt
jaunus saistošos noteikumus “Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” līdz š.g. 1.septembrim.
Pēc saistošo noteikumu izstrādes informēsim
par plašākām iespējām saņemt atvieglojumus par
nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu.
Stopiņu novada Dome

Iesniegts projekta pieteikums konkursam
“Jaunieðu aktîvâs atpûtas laukumu izveide vai pielâgoðana
paðvaldîbâs”
Informējam iedzīvotājus, ka Stopiņu novada
dome ir iesniegusi projekta iesniegumu “Ciemata “Līči” sporta laukuma labiekārtošana” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu
projektu konkursā “Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija veic projektu
izvērtēšanu. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā
īstenošana tiks uzsākta šī gada 17.maijā un pabeigta 30.jūlijam.
Projekta ietvaros plānots veikt sporta laukuma labiekārtošanu, uzstādot aizsargžogu, izveidojot strītbola laukumu un ierīkojot apmeklētāju
soliņus. Sporta laukums ir izveidots 2008. gadā,

bet līdz šim ir pārtraukta tā pilnveidošana, jo,
ņemot vērā, ka sporta laukums nav norobežots,
tas regulāri ir pakļauts vandāliskām darbībām –
futbollaukuma zāliens regulāri tiek izbraukāts
ar automašīnām. Projekta rezultātā uzstādītais
aizsargžogs mazinās vandālisko nodarījumu apjomu un tādējādi būs iespējama tā attīstība un
pilnveidošana. Pēc projekta nobeiguma Stopiņu
novada dome izskatīs iespēju uzlabot futbollaukuma segumu, iesējot jaunu zālienu, kā arī uzlabot strītbola laukuma segumu, uzlejot tam asfaltu. Tādējādi bērniem un jauniešiem uzlabosies
aktīvās atpūtas iespēju kvalitāte un drošība. Bērniem un jauniešiem būs iespēja trenēties futbolā

uz labāka zāliena seguma un pēc futbolbumbas
nebūs jāskrien pakaļ pāri blakus esošajam autoceļam, kā arī sporta sacensību apmeklētājiem
nebūs jāuztraucas, ka viņu automašīnas, kas novietotas netālu no sporta laukuma nejauši varētu
tikt bojātas. Uzstādītie soliņi apmeklētājiem dos
iespēju ērtāk skatīties sporta sacensības. Tādējādi sporta laukums kļūs pieejamāks dažādām iedzīvotāju grupām.
Cerot uz Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvu vērtējumu un rūpējoties par mūsu novada
attīstību un iedzīvotāju dzīves telpas uzlabošanu –
Stopiņu novada dome
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Informâcija Upesleju ciemata iedzîvotâjiem
un sporta aktîvistiem pie Ulbrokas vidusskolas
2010. gada janvārī Stopiņu novada dome piedalījās UEFA MiniPitch rīkotajā projektā, kas notika sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju, par
mini futbola laukumu izbūvi Stopiņu novada apdzīvoto ciematu sporta laukumos. Tika dota iespēja pieteikties uz divu izmēru mini futbola laukumu mākslīgajiem segumiem:
1) 20x40 m
2) 13x20 m
Projekta rezultātā Stopiņu novadam tika dota
iespēja noslēgt divus dāvinājuma līgumus ar Latvijas Futbola Federāciju par abu veidu mākslīgā
seguma mini laukumiem. Izmēram 13x20 m atbilda ciemata “Upeslejas” basketbola laukums, tikai betonētais segums domei mazliet jāuzlabo, lai

kvalitatīvi varētu uzklāt piešķirto mākslīgo segu- – nodrošināt tā uzstādīšanu un uzturēt šo laukumu
mu. Sporta laukumu izvērtēja eksperts no Vāci- vismaz piecus gadus pēc tā uzstādīšanas.
jas un tika saskaņoti veicamie darbi, lai laukums
Otrais mākslīgā seguma laukums, kura izmēri
pilnībā atbilstu prasībām pirms piešķirtā seguma
būs 20x40 m, Latvijas Futbola Federācijai izmakuzklāšanas Laukuma segums ir universāls: uz tā sās 19 493 Ls, bet domei tas tiek piešķirts bez
varēs spēlēt futbolu un arī basketbolu, basketbola
maksas, tikai jānodrošina tā uzstādīšana un uztugrozi netiks noņemti, kā arī ziemas lakā segums
rēšana vismaz piecus gadus. Otrs projekta rezultānav jānoņem vai kā citādi speciāli jāapklāj. Fut- tā piešķirtais segums tiks uzklāts āra sporta laukubola, basketbola laukums uz dzīvojamās mājas
mā pie Ulbrokas vidusskolas.
pusi tiks nožogots. Līdzās esošais pludmales voPaldies Ulbrokas sporta kompleksa direktolejbola laukums būs pieejams tāpat kā līdz šim. rei A.Veipai un futbola trenerim A.Čebanam par
Latvijas Futbola Federācijai šis laukums kopumā ieguldīto darbu projekta iesniegšanas un realizācijas gaitā.
izmaksāja 6652 Ls, bet projekta ietvaros Stopiņu
novada domei tas tiek dāvināts ar apgrūtinājumu
Stopiņu novada Dome
Nr. 7/10
(protokols Nr.22, p.2.2.8.)

2010. gada 24. martā
Stopiņu novada, Ulbrokā

Saistošie noteikumi
“Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

Izstrādāti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu
Lietoto terminu skaidrojums.
1) PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS – licencēts
komersants, kurš sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Stopiņu novadā.
2) PAKALPOJUMU LIETOTĀJS – fiziska
vai juridiska persona, kura likumīgi saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
3) KLIENTS – Pakalpojumu lietotājs, kurš saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja tīkliem un
noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju līgumu par
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu.
4) APAKŠKLIENTS – Pakalpojumu lietotājs,
kurš saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus no Klienta atbildībā esošajiem tīkliem un noslēdz vienošanos ar Klientu par šo pakalpojumu lietošanu.
5) LĪGUMS – rakstiski noformēts dokuments
starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu par
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu.
6) TĪKLU ATBILDĪBAS ROBEŽA – domājamā līnija, kura nosaka pušu atbildības robežas par
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu uzturēšanu.
7) TĪKLU ATBILDĪBAS ROBEŽU AKTS
– starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu vai
Klientu un Apakšklientu sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas
tīklus apkalpos katra puse.
8) OBJEKTS – nekustamais īpašums, kuram
ir atsevišķs pieslēgums Stopiņu novada ūdens
apgādes un/vai kanalizācijas tīkliem vai kurš var
būt pieslēgts pie Stopiņu novada ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā
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māja; daudzdzīvokļu dzīvojamā māja; ēkas vai
būves).
9) DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDE – ūdens
padeve pa Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada tīkliem līdz tīklu atbildības robežai.
10) RAŽOŠANAS NOTEKŪDEŅI – notek
ūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas darbības vietās un nav klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi.
11) SADZĪVES NOTEKŪDEŅI – notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisku, higiēnas un sadzīves darbību rezultātā.
12) LIETUS NOTEKŪDEŅI – atmosfēras nokrišņu rezultātā radušies ūdeņi, kas tiek ievadīti
Stopiņu novada lietus kanalizācijas tīklā.
13) IEVADS – ūdens padeves cauruļvads Objektam no Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada tīkliem.
14) IZVADS – notekūdeņu izvadīšanas cauruļvads no objekta līdz Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīkla pirmajai skatakai.
15) CAURUĻVADU ARMATŪRA – ietaises
ūdens plūsmas atslēgšanai vai regulēšanai.
16) SKATAKA – inženiertehniskā ietaise tīklu
apkalpošanai.
17) TEHNISKIE NOTEIKUMI – Pakalpojumu sniedzēja sagatavots dokuments, kurš nosaka
prasības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
projektēšanai, izbūvei, rekonstrukcijai un ekspluatācijai.
18) VERIFICĒŠANA – atbilstības noteikšana
normatīviem aktiem.
19) ŪDENS MĒRĪTĀJS – Latvijā sertificētā
tehniskā ierīce, kas paredzēta patērētā ūdens un
novadīto notekūdeņu daudzuma mērīšanai.

20) MPK – piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija notekūdeņos.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie Noteikumi nosaka:
– savstarpējas attiecības starp Stopiņu novada
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem;
– ūdensapgādes un kanaszlizācijas tīklu un
būvju pievienošanas kārtību Stopiņu novada
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kādā tos
pieņem ekspluatācijā un slēdz pakalpojumu līgumus;
– sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
– ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumus.
1.2. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:
– dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un
kvalitātes kontrole atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
– notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana ūdenstilpnē atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām;
– Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildības robežās esošo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatācija, uzturēšana un aizsardzība.
Turpinājums nākamajā izdevuma
“Tēvzemīte” numurā 
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Pavasara rosîba “Pienenîtç”
Evija KUBILE,
vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Pavasaris mūsu iestādē bijis ļoti rosīgs, dažādiem interesantiem, skanīgiem un vēl nebijušiem
pasākumiem piesātināts laiks.
Teatralizēti uzvedumi “Pienenītē” ir kļuvuši
par gaidītiem svētkiem gan skatītājiem, gan arī
pašiem aktieriem. Arī šajā gadā, pirms Lieldienām, “Pienenītes” bērnus iepriecināja izrāde “Parastas olas piedzīvojums”, kurā visas lomas izspēlēja pašas skolotājas.
Kā jau kārtīgā izrādē, neiztikt bez atribūtiem un
muzikāliem akcentiem. Katra skolotāja, ar sev vien
piemītošo radošuma dzirksti, piešķīra izrādei daudzveidīgas krāsu nianses, bet vislielāko prieku pašām
sagādāja tieši radīšanas process. Iejūtoties tēlos, radās arvien jaunas izteiksmes iespējas. Gan visu zinošā Vista (E. Kubile), starojošā Saulīte (L.Salmiņa),
mazliet noskumušais, bet vienmēr spriganais mākslinieks Zaķis (A.Blisiņa), mazliet laiskais un nepacietīgais Kaķis (L. Kurzemniece),nerātnās Žurkas
(I.Blagova, L.Gaiķena)un Lieldienu piedzīvojuma meklētājas Olas( I. Budencova, K. Koponāne,
R.Eglīte Ločmele) sajūsmināja bērnus ar savu sagatavoto priekšnesumu. Lai visiem būtu svētku noskaņojums , par ziediem aktieriem bija parūpējusies
vadītāja L.Sturme.
Lai visus sasildītu un ieskandinātu Lieldienas
mūsu iestādē “Mārīšu” un “Lācēnu” grupas aici-

nāja iestādes bērnus uz teātra iestudējumiem (“Kā
Lieldienu olas kļuva raibas” un ”Pie saulītes ciemos”). Paldies “Mārīšu” un “Lācēnu” grupu skolotājām un mūzikas skolotājai Līgai par vēlēšanos
visus mūs gan lielus, gan mazus iepriecināt un radīt īpaši pavasarīgu noskaņu iestādē.
Ieskandinot Lieldienas, tieši zaļajā ceturtdienā mūsu pirmsskolas iestādē pirmo reizi norisinājās “ Pienenītes” mazo vokālistu konkurss “Cālis 2010”, kurā dalību pieteica 20 mazie vokālisti
no “Saulīšu”, “Mārīšu”, “Rūķēnu”, “Gliemezīšu”, “Kāpēcīšu”,” Zaķēnu”, “Lācēnu” un “Knīpu
un knauķu” grupām. Uz konkursu tika aicinātas
mazo “cālīšu” ģimenes un viņu skolotājas. Par pasākuma veiksmīgu organizēšanu, sagatavošanu un
noriti rūpējās viss iestādes kolektīvs, jo īpaši abas
mūzikas skolotājas: G. Kalniņa un L. Kurzemniece, kā arī konkursa vadītājas: Tīģeris (skolotāja
D. Sarkane) un Lācēns Vinnijs Pūks (skolotāja M.
Pumpure). Katrs no konkursa dalībniekiem saņēma kādu no žūrijas piešķirtajām nominācijām( tādus kā sirsnīgākais, skanīgākais, roķīgākais, draudzīgākais u.c.)Visiem “cālīšiem” tika balviņas par
jauko, skanīgo un priecīgo dziedāšanu!
Paldies visam iestādes kolektīvam par ieguldīto darbu un atsaucību šī pasākuma tapšanā!
Šā gada 24. aprīlī arī pie mums iestādē notika
pavasara sakopšanas talka. Turpinājām jau pagājušajā gadā iesākto iestādes teritorijas apzaļumošanu, uz kuru jau tradicionāli aicinājām gan pašu
iestādes darbiniekus, gan iestādes bērnu vecākus.

Talkas laikā tika iestādīti jauni dzīvžogu krūmiņi ap iestādes teritoriju.
Paldies visiem, kas atsaucās un piedalījās
mūsu iestādes organizētajā apzaļumošanas talkā.
Šajā mācību gadā ļoti aktīvi ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, pirmsskolas
izglītības iestāžu metodiķes Vijas Tomiņas starpniecību tiekam aicinātas uz dažādām pieredzes
skolām vairākās Pierīgas pirmsskolas izglītības
iestādēs. Esam priecīgas, ka varam dalīties pieredzē ar savām kolēģēm no citām Pierīgas pirmsskolas izglītības iestādēm. Arī mūsu pirmsskolas
izglītības iestāde 29.aprīlī aicināja uz pieredzes
skolu Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu deju kolektīvus uz sadancošanās koncertu”
Mana zeme ir taureņa spārns– krāsaina, krāsaina”,
kas jauki ieskandināja Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienu. Pasākumā piedalījās 8 bērnu deju kolektīvi no
Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Babītes, Baldones
un Stopiņu novadiem, kas apliecināja, ka dejot
gribētāju Pierīgas pirmsskolas izglītības iestādēs
netrūkst. Mazie dejotāji pasākuma noslēgumā, lai
iepazītos ar saviem vienaudžiem no citām Pierīgas pirmsskolas iestādēm, devās jautrās rotaļās.
Tikmēr jauka tikšanās bija bērnu deju kolektīvu
vadītājām. Paldies Ulbrokas kultūras nama vadītājai Intai Vilšķērstai un Ulbrokas Mūzikas un
Mākslas skolas direktorei Vitai Pinnei par atsaucību, atbalstu un atvēlētajām telpām pasākuma
veiksmīgai norisei.

5

2010.gada aprīlis

Dienas centra
Saurieði aktivitâtes
Aija ŠIBAJEVA,
Dienas centra “Saurieši” vadītāja
Pēdējos mēnešos ir bijušas dažādas aktivitātes dienas centrā. Liels prieks par pieaugušajām
19 dalībniecēm, kuras centīgi apmeklēja zīda apgleznošanas kursus. 20. martā tika sarīkota zīda
lakatu un šaļļu izstāde, kurā varēja apskatīt apgleznotos darbus. Ļoti patīkami, ka dalībnieces
turpina attīstīt un pilnveidot savas apgūtās iemaņas un prasmes arī mājās.
Marta mēnesī notika arī Sniegavīru balle,
kurā piedalījās 32 dalībnieki– skolēni, bērni un
pieaugušie. Sniegavīrus savēla pat trīsreizes lielākus nekā paši to veidotāji. Sniegavīrus izkrāsoja dažādās krāsās, nāca palīgos arī pieaugušie,
kuri atnesa no mājām burkānus priekš deguniem,
slotiņas u.c. Kopīgi ar bērniem lielajā pasākumā
piedalījās arī semināristi Jozs Mozgiris, Vitālijs
Fiļipenoks.
Pasākumā tika savelta sniegavīru pilsētiņa
un varēja arī labi izpikoties. Liels paldies NVO
“Misija par ģimeni” pārstāvei Helēnai Strujevai
par sagādātajām dāvanām katram pasākuma dalībniekam, kā arī Ulbrokas sporta kompleksa
pārstāvim Aināram Vaičulenam par sarūpētajiem
saldumiem.
Sestdienās plkst. 11.00 dienas centrā notika
un arī turpmāk notiks dažādas nodarbības bērniem. Iepriekšējos mēnešos bērni čakli darbojās
stikla apgleznošanas, dekupāžas nodarbībās. Kopīgiem spēkiem tik apgleznoti stikliņi, dažādas
pudeles un trauki. Pirms Lieldienām bērni zīmēja
atklātnītes un krāsoja dekoratīvās olas. Skatoties
uz bērnu čaklo darbošanos, arī pieaugušie pie-

biedrojās, jo visiem bija interesanti, kāds katram
tas zīmējums sanāks. Skaisti sanāca arī pašu rokām izgatavotās ligzdiņas, kurās varēja ievietot
Lieldienu olas.
Izgatavoja vēl arī lielus un mazus ežus un izgatavoja rotas. Bija tējas sestdiena, kurā bērni izgaršoja dažādas tējas, vislabāk patika piparmētru
un kumelīšu tējas, nogaršoja medu un bumbieru ievārījumu smērējot to uz kraukšķīgiem cepumiem. Notika uzvedums par bitītēm. Galveno
varoņu lomas tēloja Ņikita un Sintija. Kā balvu
Sintija saņēma kaklarotu, bet Ņiķitam bija liels
dāvanu burkāns ar konfektēm. Pārējiem dalībniekiem bija jāatmin mīklas, jāskaita dzejolīši, jāanalīzē lugā bitīšu darbīgums, bišu nozīmīgums
dabā, jāzina pastāstīt par dravnieka darbu, par
medu un bitēm.
Marta mēnesī notika arī novusa turnīrs. Tas
notika divās grupās. Jaunākajā grupā godalgotajās vietās ierindojās; 1– Arturs Vehotko; 2– Dainis
Līcis– Līcītis; 3– Roberts Vehotko. Vecākajā grupā 1. vietu ieguva Artūrs Vīgants; 2– Jurijs Baševojs; 3– Aleksandrs Kagarlickis. Spēles organizators un tiesnesis bija Aleksandrs Kagarlickis. Uzvarētājus sveicām ar medaļām un diplomiem, bet
galveno balvu – kausu izcīnīja Artūrs Vehotko.
Paldies visiem bērniem, kuri aktīvi piedalās
visās nodarbībās, gan meitenēm no Cekules un
Ulbrokas, gan Juglas sanatorijas internātskolas
audzēkņiem, kuri labprāt dodas uz Sauriešiem, lai
aktīvi darbotos un Sauriešu bērniem, skolēniem,
kuri nāk uz nodarbībām piektdienās, lai izspēlētu pasakas ar psiholoģi Irinu Šmiģļesku un jau
agri sestdienās nāk uz dienas centru, lai izvingrinātu savas mazās rociņas un izveidotu skaistus darbiņus.

Informâcija par
Eiropas Savienîbas
Reìionâlâ attîstîbas
fonda projektu
Notekûdeòu
attîrîðanas iekârtu
rekonstrukcija
Upeslejâs
2010. gada 16. aprīlī, Ulbrokā tika parakstīta Līguma vienošanās – Līgums: “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās”
(Nr. 2010/01-ERAF) par projekta “Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” Nr.
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CLFA/016/035. Pakalpojumu (būvdarbus) nodrošinās SIA “YIT Celtniecība”. Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN)
725443,40 LVL. Līguma termiņš 9 mēneši. Tika
noslēgts arī Līgums “Upesleju Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības būvuzraudzība” (nr.
2010/02-ERAF), kur darbus nodrošinās SIA “ASMĀRA”. Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN)
12 463,00 LVL. Līguma termiņš 10 mēneši.
Projekta realizācijas termiņš līdz 2011. gada
01. maijam.
Tostarp – 2010. gada 23. aprīlī, Ulbrokā notika Eiropas Savienības Reģionāla attīstības Fonda
projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” darbu uzsākšanas sanāksme.
Sanāksmē piedalījās pārstāvji no P/a “Saimnieks”, Stopiņu novada domes, projekta būvuzraudzības uzņēmuma SIA “ASMĀRA”, kā arī
būvdarbu uzņēmumu pārstāvji no SIA “YIT Celtniecība”, kuri veiks projektā paredzētos darbus.
Klātesošie sanāksmes dalībnieki tika informēti par nepieciešamajām darbībām tālākai darbu izpildei un plānošanai.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un
tas ir ieguldījums iedzīvotāju nākotnei.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir
p/a “Saimnieks”, uzraudzību nodrošina Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra, atbildīgā iestāde LR
Vides Ministrija.
P/a “Saimnieks” Personāla –Juridiskā daļa

ATGĀDINĀJUMS

Stopiņu novada dome atgādina, ka saskaņā
ar 2009. gada 16. decembra Saistošajiem
noteikumiem Nr. 27/09 “Suņu un kaķu
turēšanas noteikumi Stopiņu novadā” suņu
īpašniekiem (turētājiem) ir pienākums
reģistrēt suņus līdz 2010.gada 1. jūnijam.
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2010.gada aprīlis

2009.gada nogalç tika dibinâta
biedrîba ”Ejam Tâlâk”
Ņemot vērā to, ka viena no latviešu mentalitātes iezīmēm ir nesūdzēties un nelūgt palīdzību,
bieži nākas secināt, ka tie, kam palīdzība ir visvairāk un akūtāk nepieciešama, paliek nepamanīti. Ja cilvēks savās rūpēs ir palicis viens, viņam
ir dubultgrūti.
Par prioritāro darbības virzienu esam izvēlējušies atbalsta sniegšanu negaidītās un neparedzētās situācijās nonākušiem vientuļiem cilvēkiem
jebkurā vecumposmā, kā arī balstīt vienam otru
šajos ne tik vieglajos un ekonomiski nedrošajos
laikos.
Biedrība ”Ejam tālāk” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa,
kopīgu mērķu sasniegšanai. Mūsu uzdevums ir
kalpot biedrības biedru un sabiedrības interesēm.
Aicinām pievienoties biedru rindām tos, kas
var atļauties ziedot savu laiku, zināšanas un privā-

tos resursus labu darbu un ideju īstenošanai.
Eiropas Komisija 2010. gadu ir pasludinājusi
par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību.
Un mēs esam pārliecināti, ka mūsu darbība
var veidot sabiedrību tolerantāku, atvērtāku un iecietīgāku. Mums ir svarīgi, kā jūtas un dzīvo cilvēki šodien – šeit un tagad.
Lūdzu zvaniet un rakstiet mums, gan jaunās
māmiņas, gan sirmgalvji, gan jaunieši.
Tel. 28891488,
e-pasts biedribaejamtalak@gmail.com.
http://www.draugiem.lv/sapb.ejamtalak/
Izmantojot izdevību, gribu lūgt novada iedzīvotājiem palīdzību, biedrības darbībai iesakot un
piedāvājot piemērotas telpas.
Biedrības “Ejam tālāk!” vārdā
Lāsma ČERŅIKA

INFORMĀCIJA ULBROKAS
BIBLIOTĒKAS ESOŠAJIEM UN
POTENCIĀLAJIEM LIETOTĀJIEM!

Vecākus, kuru bērni
2010./11. m.g. sāks mācības
Ulbrokas vidusskolas 1.klasē
gaidīsim skolā
2010. gada 13. maijā plkst.
18.30 skolas zālē

Š.g. 21. maijā, piektdien, pl. 18.00 Ulbrokas
kultūras namā literāri tematisks vakars “Noras
daiļrades pavasaris”. Viesos Nora Ikstena
un viņas dzīvesbiedrs, gruzīnu rakstnieks
Levans Beridze. Vakarā gaitā – pavasarīgas
sarunas, prozas lasījumi un stāstījums ap un
par N.Ikstenas radītajiem biogrāfiskajiem
darbiem – Regīnu Ezeru un Imantu Ziedoni.
Laipni aicināti visi interesenti un literatūras
cienītāji!
Informācija Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr.
67910503
]]]

Informējam, ka no šī gada 1.jūlija –
1.septembrim Ulbrokas bibliotēka sestdienās
nestrādā!

Cien. Ulbrokas vidusskolas skolēnu vecāki!
Vēl nedaudz, nedaudz un atkal noslēgsies
kārtējais mācību gads. Vēlamies jūs satikt un
pastāstīt, kā mums klājies, ko plānojam, par
ko sapņojam, un tas būtu:
–– mūsu piedalīšanās projektos, panākumi
konkursos, skatēs;
–– Dziesmu un deju svētki;
–– skolēnu formas;
–– vecāku biedrība.
Gaidīsim jūs skolā 2010. gada 13. maijā plkst.
18.30 skolas zālē

Noslēgti pirkuma līgumi

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA PAZIŅO: noslēgti šādi apbūvētu zemesgabalu pirkuma līgumi
Nr.
p.k.

Zemesgabala adrese, kadastra numurs

1.

Institūta iela 19, Ulbroka, Stopiņu
novads, kadastra Nr. 8096 003 0962,
832/38095 domājamās daļas

Nr.
p.k.

Zemesgabala adrese, kadastra numurs

1.

Institūta iela 19, Ulbroka, Stopiņu
novads, kadastra Nr. 8096 003 0962,
260/38095 domājamās daļas

2.

Institūta iela 19, Ulbroka, Stopiņu
novads, kadastra Nr. 8096 003 0962,
260/38095 domājamās daļas

Zemesgabala
Pirkuma
īpašuma tiesību
Zemesgabala
līguma
nostiprinājums
pircējs
datums
Zemesgrāmatā
Stopiņu pagasta
zemesgrāmatā,
Ainārs
2010.gada
5819
nodalījuma
Pavlovičs
30.marts
Nr. 100000418408
Pirmpublikācija “Latvijas Vēstnesis” 13.04.2010. Nr. 58 (4250)

Zemesgabala
plat. (m²)

Zemesgabala
Pirkuma
īpašuma tiesību
Zemesgabala
līguma
nostiprinājums
pircējs
datums
Zemesgrāmatā
Stopiņu pagasta
zemesgrāmatā,
2010.gada
5819
Jānis Bojārs
nodalījuma
7.aprīlis
Nr. 100000418408
Stopiņu pagasta
zemesgrāmatā,
Larisa
2010.gada
5819
nodalījuma
Aleksandrovska
7.aprīlis
Nr. 100000418408
Pirmpublikācija “Latvijas Vēstnesis” 20.04.2010. Nr. 62 (4254)

Zemesgabala
plat. (m²)

PROGRAMMA
“PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM”
Projekts NR. 2009-SMSC-05

Ulbrokas vidusskolas
kapacitātes veicināšana
“Izglītotai
un konkurētspējīgai
sabiedrībai”
Lūgums atsaukties BEZDARBNIEKUS
un pensijas vecuma cilvēkus, kuri labprāt pieskatītu pirmsskolas vecuma
bērnus.
Bērnu pieskatītu viņa dzīvesvietā vai
vietā, par kuru vienotos ar vecākiem. Par
samaksu vienojas vecāki un auklīte.
Projektā iesaistītiem cilvēkiem, kuri
pieskatīs bērnus, vienu reizi mēnesī
būs kursi par bērna attīstību, audzināsanu un attīstošajām rotaļām.
Lūgums atsaukties mazu bērnu vecākus, kuriem ir nepieciešama aukle negaidītās “SOS” situācijās:
kad bērns pēkšņi saslimst un grūtības atprasīties no darba;
grūtības ar bērna izvadāšanu uz
bērnudārzu, skolu, pulciņiem;
kad vecākam jādodas uz darba
pārrunām vai mācībām;
nepieciešamība doties uz veikalu,
pie friziera, pie ārsta, uz teārti, bet
nav auklīte, kas bērnu pieskatītu;
kā arī ir kāda cita nepieciešamība.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu mazu
bērnu vecākiem uz dažām stundām
dienā vai nedēļā, kad pensijas vecuma
cilvēki, kuri nav bioloģiskie vecvecāki
bērnam, pieskatītu bērnu. Bērns tiek
pieskatīts vietā, par kuru vienojas ģimene ar pensijas vecuma cilvēku. Viena vai otrā dzīves vietā. Projekts nenodrošina auklīšu atalgojumu.
Vecāku ieguvums: cilvēks, uz kuru varētu paļauties kā uz ģimenes locekli.
Papildus informācija pie projekta vadītājas: Ulbrokas vidusskolas sociāla
pedagoga Mārītes Grīviņas – Krauzes,
tel. 67910640, e-pasts: supervizors@
inbox.lv
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Lîdzjûtîba

Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Vislabāk gadus neskaitīt,
Ne šodien, rīt, ne parīt,
Bet visus tos ar prieku ņemt
Un ziedu pušķī savīt.

Katra skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam savējā balss...
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.

70 –
		
		
		
		
		

Aiju Balodi
Anitu Liepu
Jeļenu Makarovu
Ilgu Pommeri
Aleftinu Pušņenkovu
Anitu Strelku

		
		
		
		

75 –
		
		
		
		
		
		

Tamāru Kalniņu
Henriku Putānu
Tatjanu Puzankovu
Irēnu Siņajevu
Zigismundu Skarbovski
Valentīnu Tihomirovu
Vandu Antoņeviču

80 –
		
		
		

Aleksandru Jeršovu
Valentīnu Ostaņinu
Valentīnu Putāni
Skaidrīti Strautu

85 – Jeļenu Kernu
		 Emīliju Ošu
		 Irinu Romanovu
Vēlam stipru veselību un vēl daudzus gaišus
un prieka pilnus gadus!

Piektdien, 4.jūnijā plkst.19.00
Ulbrokas kultūras namā
viesojas teātris-studija “ESTEPATĀS”
ar FERNANDO ARABALA izrādi

PIKNIKS

Iestudējuma veidotāji:
Režija: Liena Galēja
Scenogrāfija: Madara Pastare
Flamenko: Zane Oliņa
Tērpi: Albīna Pastare
Gaisma: Pēteris Krišjānis
Producents: Ojārs Stepens
Izrādē izmantota Spānijas pilsoņu kara laika
mūzika un hroniku materiāli
Ieeja brīva

Otrdien, 1.jūnijā plkst. 17.30
Ulbrokas kultūras namā

ULBROKAS
BĒRNU TEĀTRA STUDIJAS
ATVĒRTO DURVJU DIENA

Programmā: teatrāli vingrinājumi,
teatrālas etīdes un jauka, vasarīga izrāde!
Laipni aicināti dalībnieku vecāki, draugi
un visi interesenti!
Ieeja brīva!

Emīlija Agafonova
Valdislavs Ivanovs
Biruta Katkeviča
Alma Ločmele

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo!
		
		
		
		
		
		
		

Viesturu Apšu
Adrianu Dubrovski
Raenu Grīnvaldu
Madaru Petrovu
Megiju Reimani
Sabīni Ūdri
Anriju Ūdri

Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

Ģimeņu biedrība “Māra” un
Stopiņu novada vēstures muzejs aicina:
Visas Stopiņu novada ģimenes kuplā
skaitā kopā ar mums svinēt

STARPTAUTISKO
ĢIMENES DIENU

š.g. 15. maijā no plkst. 14:00 līdz 18:00
Ulbrokā, pie ezera Ezermalas ielā .
Ģimenes dienas svētki – Muzeju nakts
ietvaros – “Pieradini Stihiju”.
Kopā iedegsim ugunskuru, baudīsim
Pavasara salātus un Pavasara tēju.
Būs paredzētas dažādas spēles un atrakcijas
bērniem un visai ģimenei visas dienas
garumā. Noslēgumā kopīgi veidosim
Lielo bruņurupuci.
Nāc ar savu ģimeni un “Pieradini Stihiju”!

Svētdien, 30.maijā plkst. 13.00
Līgo parkā
Koncerts

“DEJA KĀPJ DEBESĪS”

Piedalās: PII “Pienenīte” dejotāji,
Ulbrokas vidusskolas dejotāji,
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Stopiņš”
un draugi.
Ieeja brīva!
Darbosies kafejnīca un atrakcijas bērniem

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājumsTā iemirdzas un nodziest.
Paliek klusums un neizteikti vārdi...
/I.Auziņš/
Izsakam visdziļāko līdzjūtību mūsu mūžībā
aizgājušās kolēģes Birutas Katkevičas ģimenei.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Aiz meža pērkons runāt sāks
un bites lips ar skreju;
Lai kur es eju, aizeju, es – projām neaizeju.
/A.Eglītis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu klasesbiedrenei Elīnai Pilsneniecei un viņas ģimenei, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vsk.6.b klases
skolēni, audzinātāja, vecāki

Sestdien, 8.maijā plkst. 13.00
Ulbrokas kultūras namā

MĀMIŅDIENAS KONCERTS
Ieeja brīva!

Svētdien, 9.maijā plkst. 14.00
Ulbrokas kultūras namā

Grupas “SANDRA”

jaunā albuma “TĀ VIŅA TEICA”

PREZENTĀCIJAS KONCERTS
Ieeja Ls 2,-

29.maijā plkst.18.00
Ulbrokas kultūras namā
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
Noslēguma koncerts – izstāde

‘’TĀDI ESAM’’

Institūta iela 1A, Stopiņu novads
Rīgas rajons, LV-2130
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583
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 5. maijā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

