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Eiropas Savienîbas fondu atbalsta iespçjas lauku teritorijâs
Santa PODGAISKA,
speciāli izdevumam “Tēvzemīte”
Šī gada 22.martā biedrība “Stopiņu Salaspils
partnerība” rīkoja pirmo semināru potenciālajiem
projektu pieteicējiem, par Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējām Stopiņu un Salaspils novadu
lauku teritorijās. Seminārā bija aicināti piedalīties
Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotāji, uzņēmēji
un nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvji, kas vēlas īstenot projektus LEADER
programmas ietvaros.
Šai seminārā tika sniegta informācija par Eiropas lauku attīstības programmu un LEADER
pieejas būtību, kā arī Vietējās Rīcības grupas
biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība” darbību.
Tāpat interesentiem, kas gatavojas iesniegt sa-

vus projektus atklātā projektu konkursa pirmajā kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana”
ietvaros bija iespēja iegūt praktisku informāciju par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.
Sīkāka informācija par LEADER
programmu un biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība” darbību pieejama
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv , kā arī Stopiņu novada
mājas lapā www.stopini.lv un Salaspils
novada mājas lapā www.salaspils.lv.
Tālruņi informācijai: Ruta Ilgaža
67981028, 26738287 (Salaspils lauku
teritorija), Santa Podgaiska 26330025
(Stopiņu novada teritorija).

Seminârs uzòçmçjiem
Ingrīda BIRZNIECE,
projektu vadītāja
19.martā ar Stopiņu novada domes atbalstu
Ulbrokas kultūras namā risinājās seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai”.
Šī gada 19.martā ar Stopiņu novada domes atbalstu Ulbrokas kultūras namā risinājās seminārs
“Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un
uzsākšanai”, kurā interesentiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra, Latvijas investīciju attīstības aģentūras, Latvijas garantiju aģentūras, Lauku
atbalsta dienesta un citu institūciju piedāvātajām
iespējām attīstīt uzņēmējdarbību. Uz semināru
bija pulcējušies gan uzņēmēji, gan studenti, gan
pašnodarbinātie, kā arī iedzīvotāji, kas šobrīd dažādu iemeslu dēļ nestrādā.
Semināra ievadā Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs izteica prieku par to, ka šodienas ekonomiski grūtajos apstākļos ir uzņēmēji
un aktīvisti, kas vēlas paplašināt savu uzņēmējdarbību, un rosināja klātesošos aktīvi līdzdarboties arī
novada dzīvē, kā arī uzsvēra to, ka novada dome
ir atvērta dažādiem uzņēmēju ierosinājumiem un
idejām par dzīves apstākļu uzlabošanu mūsu novadā. Papildus Stopiņu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Vita Paulāne īsumā informēja par biedrības “Stopiņu un Salaspils partnerība” darbību, kā
arī par partnerības izsludināto projektu konkursu
(sīkāk ar minētā projektu konkursa noteikumiem

var iepazīties Stopiņu novada mājas lapā www.stopini.lv sadaļā “LEADER”).
Semināra turpinājumā tika dots vārds pieaicinātajiem lektoriem, kas informēja par viņu pārstāvēto institūciju darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem (semināra prezentācijas skatīt zemāk).
Klātesošajiem bija dota iespēja uzdot jautājumus
semināra laikā, kā arī lektori aicināja neskaidrību
gadījumos droši sazināties ar viņiem, norādot, ka
prezentācijās ir pieejama gan viņu, gan viņu pārstāvēto institūciju kontaktinformācija.
Stopiņu novada dome cer, ka seminārs bija
noderīgs un katram tā dalībniekam pavērās plašāks priekšstats par piedāvātajām iespējām uzņēmējdarbības attīstības jomā, un varbūt kādam jau
radās konkrēta doma vai ideja par to, kādā virzienā un kā paplašināt vai uzsākt savu uzņēmējdarbību. Semināra prezentācijas pieejamas Stopiņu novada mājas lapā sadaļā “Uzņēmējiem”.
Papildus Stopiņu novada dome rosina iepazīties ar apkopoto informāciju par atbalsta iespējām
uzņēmējiem, kas ievietota Stopiņu novada mājas
lapā www.stopini.lv sadaļā “Uzņēmējiem”, kā arī
neskaidrību vai jautājumu gadījumā vērsties pie
Stopiņu novada domes projektu vadītājas Ingrīdas
Birznieces (tālr: 67910506,e-pasts – Ingrida.Birzniece@stopini.lv).
Arī turpmāk Stopiņu novada dome plāno aktīvi informēt iedzīvotājus par viņiem pieejamajiem
pakalpojumiem un iespējām, tādēļ novada dome
rosina sekot līdzi jaunumiem un sludinājumiem
novada mājas lapā www.stopini.lv, avīzē “Tēvzemīte”, kā arī citās informatīvajās telpās.

LIELÂ
TALKA

arî Stopiòos
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijā notiek vēl
vieni vienotības svētki – LIELĀ TALKA, kad latvieši iziet ielās, mežos, ceļmalās, lai kopīgi sakoptu savu zemi. LIELĀS TALKAS ietvaros arī Stopiņu novada dome šī gada 24.aprīlī nu jau sesto
gadu rīko talku Stopiņu novada sakopšanai.
Sakopt savu novadu aicināti gan lieli, gan
mazi Stopiņu novada iedzīvotāji. Maisus atkritumu savākšanai būs iespējams saņemt lielāko
ciematu centros – Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās,
Līčos un Cekulē. Mazāko ciematu un māju īpašniekus par maisiem interesēties pie galvenā talkas
koordinatora Stopiņu novada domes izpilddirektora Andra Kurzemnieka (tālr. 67910518, e-pasts:
andris.kurzemnieks@stopini.lv).
Talkas sākums pulksten 10:00.
Visus talkas dalībniekus ap pulksten 13:00
Stopiņu novada dome aicina pulcēties Ulbrokas,
Sauriešu, Upesleju, Līču un Cekules ciematu centros uz gardu talkas zupu.
Cerot uz Jūsu atsaucību un kopīgu talkošanu 24.aprīlī,
Stopiņu novada dome
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10. un 24.marta sçdçs (protokoli Nr.21 un Nr.22) nolemts:
zz Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu 2 personām;
zz Pārtraukt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu;
zz Uzņemt 4 personas Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas
Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu rindā;
zz Anulēt deklarēto dzīvesvietu 5 personām;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 5 personām;
zz Piešķirt zemi mazdārziņa ierīkošanai 2 personām;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 īpašumiem;
zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR nepilsoņiem;
zz Atļaut uzsākt 5 zemes ierīcības projektu izstrādi;
zz Apstiprināt 1 zemes ierīcības projektu;
zz Neiebilst detālplānojuma projekta izstrādei 1 īpašumam;
zz Nodot 2 nekustamo īpašumu detālplānojumu projektu pirmo redakciju
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, uzsākot sabiedriskās
apspriešanas otro posmu;
zz Uzdot nelikumīgās ēkas īpašniekam atbrīvot nelikumīgi aizņemto pašvaldības zemes gabalu Ulbrokā;
zz Informēt PII ‘’Pienenīte’’ bērnu vecākus par iestādes slēgšanu jūlija
mēnesī.;
zz Slēgt PII grupu darbu Stopiņu pamatskolā no 21.jūnija līdz 30.jūlijam,
pamatojoties uz direktores iesniegumu un veikto vecāku aptauju;
zz Finansiāli atbalstīt grāmatas “Zemnīcas bērni” izdošanu, apmaksājot rediģēšanas izdevumus – Ls150 apmērā no kultūras budžeta;
zz Apstiprināt konkursa “Mana ģimene – mans spēks” Nolikumu;
zz Atteikt piešķirt finansējumu un slēgt līgumu par nepieciešamo uzturēšanās
pakalpojumu sniegšanu ar Privāto vidusskolu Ādažu Brīvā Valdorfa skola
par Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri
apmeklē ĀBVS.
zz Pamatojums:Stopiņu novada pašvaldība nodrošina vispārējās izglītības
apgūšanu Stopiņu novada pašvaldības trīs pamatskolās un Ulbrokas vidusskolā Stopiņu novada teritorijā deklarētajiem bērniem;
zz Slēgt trīspusējo līgumu par bērna uzņemšanu privātā pirmskolas izglītības
iestādē, kuru ir izvēlējušies bērna vecāki ar 5 bērnu vecākiem;

zz Noteikt nekustamā īpašuma atvieglojumu 2 politiski represētām personām;
zz Slēgt telpu ,Stopiņu ambulancē, nomas līgumu uz vienu gadu ar mērķi
ārsta –homeopāta pacientu pieņemšanai;
zz Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos, pielikums nr.2 “Pamatbudžeta
izdevumu plāns 2010. gadam.”
Kods
Koda nosaukums
Kopbudžeta
Korek- Kopbudžeta
plāns 2010.ga- cijas
plāns 2010.gadam
“+” “-“, dam ar grozīLs
jumiem, Ls
06.610 Pārējā pašvaldību
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
5200 Pamatlīdzekļi
827547
-12593
814954
09.810 Pārējā izglītības vadība
2200 Pakalpojumi
0
12593
12593
Kopā korekcijas
0
zz Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Stopiņu novada pašvaldības teritorijā uz laiku, kas
nav īsāks par pieciem gadiem , publicējot paziņojumu novada avīzē “Tēvzemīte” un Stopiņu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.stopini.lv.
zz Priekšlikumi un iebildumi iesniedzami Stopiņu novada domē Institūta ielā
1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā – līdz 2010.gada 17.maijam.
zz Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par
piekrišanu aizlieguma noteikšanai;
zz Izdalīt naudas līdzekļus no “Pārējās pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbības” metu konkursa organizēšanai par apbūves vienota
vizuālā tēla izstrādi Institūta ielā, Ulbrokā, Stopiņu novads;
zz Iznomāt Ulbrokas kultūras nama telpas 2 personām pasākumu organizēšanai;
zz iesniegt projekta iesniegumu “Ciemata “Līči” sporta laukuma labiekārtošana” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”.

Sociâlâ dienesta sçdçs pieðíirtie pabalsti 2010.gada 1.ceturksnî
2010.gada 06.janvārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.01
izskatīti 38 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 1 personai
par summu – 30,00 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 3 personām
par summu – 90,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 6 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 maznodrošinātām personām par summu – 28,00 Ls;
5) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā 3
personām par summu – 75,00 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 10 ģimeņu 34
personām;
7) ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām
par summu – 75,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
1 ģimenes 2 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maznodrošinātai ģimenei par summu – 120,00 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā 4 bērniem
no maznodrošinātām ģimenēm;
11) piešķirt malku 4 maznodrošinātām ģime-

2

nēm – 6m³ katrai;
12) piešķirt pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 1 maznodrošinātai personai par summu –
10,00 Ls;
13) piešķirt 50% atlaidi Pii Pienenīte 3 audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm;
14) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 12 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 139,30 Ls;
15) pabalstu par medicīnas izdevumiem 5
Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par summu – 180,60 Ls.
KOPĀ: 927,90 Ls

2010.gada 13.janvārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.02
izskatīti 46 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 7 personām
par summu – 119,78 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 9 personām
par summu – 270,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 15 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 450,00 Ls;

4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 4 personām par summu – 56,44 Ls;
5) pabalstu kurināmā iegādei 1 maznodrošinātai ģimenei par summu – 60,00 Ls;
6) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas PII
Sauriešu grupā 2 bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm;
7) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā 5 maznodrošinātām personām par summu – 125,00 Ls;
8) trūcīgas ģimenes statusu 7 ģimeņu 20 personām;
9) GMI pabalstu 2 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 240,00 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 4 maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
11) piešķirt ēdināšanas pabalstu 4 trūcīgām
personām par summu – 60,00 Ls;
12) piešķirt malku 3 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
13) piešķirt pabalstu sabiedriskā transporta
izdevumu apmaksai 10 personām (80 un vairāk
gadu) par summu – 175,40 Ls;
14) piešķirt pabalstu par medicīnas izdevumiem 4 Rumbulas b.zonas iedzīvotājiem par summu – 71,93 Ls.
Kopā:1628,55 Ls
Turpinājums 3.lpp. 
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ë Sākums 2.lpp.

2010.gada 20.janvārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.03
izskatīti 51 personas iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 2 maznodrošinātām personām par summu – 40,58 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 10 personām par summu – 300,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 21 maznodrošinātai ģimenei par summu – 630,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 maznodrošinātām personām par summu – 29,50 Ls;
5) GMI pabalstu 2 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 240,00 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimeņu 19 personām;
7) ēdināšanas pabalstu 6 trūcīgām personām
par summu – 90,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
2 ģimeņu 8 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 4 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 240,00 Ls;
10) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu – aprūpe mājā – 2 maznodrošinātām personām uz 3 mēnešiem par summu – 300,00 Ls
11) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
12) piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 3 audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm;
14) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 9 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 110,00 Ls;
15) pabalstu par medicīnas izdevumiem 5
Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par summu – 210,58 Ls.
KOPĀ: 2190,66 Ls

2010.gada 27.janvārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.04
izskatīti 47 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 2 personām
par summu – 51,31 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 10 personām par summu – 300,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 20 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 600,00 Ls;
4) pabalstu kurināmā iegādei 5 maznodrošinātām ģimenei par summu – 300,00 Ls;
5) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas PII
Sauriešu grupā 2 bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm;
6) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā 1
maznodrošinātai personai par summu – 25,00 Ls;
7) trūcīgas ģimenes statusu 18 ģimeņu 44
personām;
8) GMI pabalstu 7 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 1053,39 Ls;
9) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturē-

šanās izdevumiem PII Pienenīte 2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
10) piešķirt ēdināšanas pabalstu 3 trūcīgām
personām par summu – 45,00 Ls;
11) piešķirt malku 6 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
12) piešķirt brīvpusdienas 3 skolniekiem no
maznodrošinātām ģimenēm;
13) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu
2 ģimeņu 5 personām;
14) piešķirt pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 1 personai no maznodrošinātas ģimenes.
15) piešķirt pabalstu sabiedriskā transporta
izdevumu apmaksai 5 personām (80 un vairāk
gadu) par summu – 54,70 Ls;
Kopā: 2499,40 Ls

2010.gada 05.februārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.05
izskatīti 56 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 4 maznodrošinātām personām par summu – 74,10 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 10 personām par summu – 300,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 21 maznodrošinātai ģimenei par summu – 630,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 1 maznodrošinātai personai par summu – 20,00 Ls;
5) GMI pabalstu 5 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 823,99 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 19 ģimeņu 52
personām;
7) ēdināšanas pabalstu 8 trūcīgām personām
par summu – 120,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
1 ģimenes 3 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 4 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 240,00 Ls;
10) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu – aprūpe mājā – 2 maznodrošinātām personām uz 3 mēnešiem par summu – 300,00 Ls
11) piešķirt malku 4 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
12) piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 5 audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm;
13) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 3 maznodrošinātām personām par summu – 75,00 Ls;
14) apmaksāt soc.rehabiltācijas pakalpojumus
1 trūcīgai personai par summu – 10,00 Ls;
15) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas PII
Sauriešu grupā 2 bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm;
16) piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas v – skolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
17) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas 2
maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē
Rīgas PII.
18) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 9 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 89,40 Ls;
19) pabalstu par medicīnas izdevumiem 1
Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājam par summu – 21,06 Ls.

KOPĀ: 2703,55 Ls

2010.gada 12.februārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.06
izskatīti 41 personas iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 3 maznodrošinātām personām par summu – 69,19 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 2 personām
par summu – 60,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 15 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 450,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 1 maznodrošinātai personai par summu – 19,50 Ls;
5) GMI pabalstu 4 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 652,50 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 12 ģimeņu 34
personām;
7) ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām
par summu – 75,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
1 ģimenes 3 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
10) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu 2 maznodrošinātām personām , kurām nepieciešama
dialīze uz 6 mēnešiem par summu – 600,00 Ls
11) piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 2 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu – 50,00 Ls;
13) piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas v – skolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
14) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu – 20,00 Ls
15) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 9 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 87,40 Ls.
KOPĀ: 2263,59 Ls

2010.gada 26.februārī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.07
izskatīti 88 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 10 maznodrošinātām personām par summu – 157,96 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 16 trūcīgām personām par summu – 480,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 37 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 1110,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 1 maznodrošinātai personai par summu – 16,00 Ls;
5) GMI pabalstu 5 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 1062,00 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 28 ģimeņu 74
personām;
Turpinājums 4.lpp. 
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ZIÒO 67910901
(26.02.2010.-25.03.2010.)
26.02. – Aizturēta un nogādāta uz VP RRP
Salaspils iecirkni persona, kurai piemērots administratīvais arests;
27.02. – Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu Vālodzēs, Torņu ielā. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka sadzīviska rakstura konflikts izcēlies kopīgas alkohola lietošanas laikā. Konflikts tika atrisināts uz vietas;
28.02. – Saņemta informācija par ģimenes
skandālu Jaunbrunavās. Ar ģimenes locekļiem
tika veiktas pārrunas, konflikts atrisināts uz vietas;
03.03. – Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu Upeslejās. Ierodoties notikuma vietā,
veicot pārrunas, konflikts tika atrisināts uz vietas;
09.03. – Tika saņemta informācija, ka pie
Ulbrokas vidusskolas sniegā ir atrasta transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurzīme. Stopië Sākums 3.lpp.
7) ēdināšanas pabalstu 10 trūcīgām personām
par summu – 150,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
5 ģimeņu 13 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 6 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 360,00 Ls;
10) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu 1 maznodrošinātai personai , kurai nepieciešama dialīze,
uz 6 mēnešiem par summu – 300,00 Ls
11) piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 2 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 3 maznodrošinātām personām par summu – 75,00 Ls;
13) piešķirt brīvpusdienas 3 Ulbrokas v – skolas audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm;
14) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe
mājā nodrošināšanai 1 maznodrošinātai personai
uz 3 mēnešiem par summu – 150,00 Ls;
15) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m³ katrai;
16) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 14 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 169,15 Ls;
17) pabalstu zāļu iegādei u.c.med.pak.3 Rumbulas b.zonas iedzīvotājiem par summu – 291,80 Ls.
KOPĀ: 4321,91 Ls

2010.gada 10.martā
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.08
Sēde sākta plkst.14.00
izskatīti 77 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 6 maznodrošinātām personām par summu – 144,42 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 21 trūcīgai
personai par summu – 620,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 21 maznodrošinātai ģi-
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ņu novada pašvaldības policijā tika noskaidrots
transportlīdzeklis un tā īpašnieks, un numurzīme
tika atgriezta transportlīdzekļa īpašniekam;
11.03. – Nodrošinot sabiedrisko kārtību,
sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas zvērinātam
tiesu izpildītājam kustamas mantas aprakstīšanā;
15.03. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts kāds vīrietis, kas Gaismas speciālās internātpamatskolas teritorijā atradās tādā alkohola
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu;
17.03. – Nodrošinot sabiedrisko kārtību Jaunbrunavās, sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas
zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas lēmuma izpildes laikā;
– Pie administratīvās atbildības tika saukts
kāds Juglas sanatorijas internātpamatskolas audzēknis, kas, atrodoties skolas telpās, piespļāva
pie durvīm esošajā informācijas pastkastītē;
19.03. – Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Institūta ielā. Ierodoties
notikuma vietā, skandāla rīkotājs uz pieteikuma
pamata tika nogādāts uz VP RRP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;

21.03. – Saņemta informācija par ģimenes
skandālu Upeslejās. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP RRP Salaspils
iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;
23.03. – Aizturēts psihiski slims vīrietis un
nodots Ātrās medicīniskās palīdzības mediķu aprūpē, kas minēto vīrieti nogādāja uz Gaiļezera
slimnīcu;
25.03. – Tika veikta Stopiņu novada pašvaldības teritorijas apsekošana ar mērķi noskaidrot,
kā tiek ievērotas “Latvijas valsts karoga likuma”
normas.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 3 personas, pārrunas veiktas ar 30
personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 5 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 3 autovadītāji, pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie
administratīvās atbildības sauktas 4 personas.

menei par summu – 630,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 4 maznodrošinātām personām par summu – 33,90 Ls;
5) GMI pabalstu 8 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 1994,71 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 29 ģimeņu 71
personai;
7) ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām
par summu – 75,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
4 ģimeņu 11 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
10) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu 1 maznodrošinātai personai sociālo rehabilitāciju par
summu – 60,00 Ls
11) piešķirt 50% atlaidi PII Sauriešu grupas 1
audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 3 maznodrošinātām personām par summu – 75,00 Ls;
13) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe
mājā nodrošināšanai 1 maznodrošinātai personai
uz 3 mēnešiem par summu – 108,96 Ls;
14) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m³ katrai;
15) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 14 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 140,40 Ls;

menēm par summu – 860,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem
5 maznodrošinātām personām par summu –
68,00 Ls;
5) GMI pabalstu 11 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem par summu – 2337,00 Ls;
6) trūcīgas ģimenes statusu 28 ģimeņu 65
personām;
7) ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām
par summu – 75,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu
1 ģimenes 3 personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei
7 maznodrošinātām ģimenēm par summu –
420,00 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas 1
Rīgas 239 PII audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
11) piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu – 50,00 Ls;
13) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe
mājā nodrošināšanai 2 maznodrošinātām personām uz 3 mēnešiem par summu – 189,36 Ls;
14) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m³ katrai;
15) piešķirt pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 4 maznodrošinātām personām par summu – 118,00 Ls;
16) piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas v – skolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
17) piešķirt brīvpusdienas 2 Stopiņu pamatsskolas skolniekiem no maznodrošinātas ģimenes.
18) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 11 personām (80 un vairāk gadu) par
summu – 138,90 Ls;

KOPĀ: 4062,39 Ls

2010.gada 26.martā
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.09
izskatīti 86 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 17 maznodrošinātām personām par summu – 397,74 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 10 trūcīgām personām par summu – 300,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 29 maznodrošinātām ģi-

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas materiāliem.

KOPĀ: 4954,00
Sagatavojusi
sociālā dienesta vadītāja
Ilma LĀČGALVE

2010.gada marts
2010. gada 24. februārī
Stopiņu novadā		

Nr. 5/10
(protokols Nr. 20, p. 6.12.)

Saistošie noteikumi “Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā”
Izstrādāti saskaņā ar
likumiem “Par pašvaldībām” 21.pantu un 43.panta 3.daļu, “Par zemes reformu LR lauku apvidos”,
MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Zemes nomas līgumus slēdz par zemes
gabaliem vai to domājamo daļu, kuri šobrīd atrodas Stopiņu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, ir pašvaldībai piekrītošs vai rīcībā esošs, un
tos iznomā fiziskai vai juridiskai personai (saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735).
1.2. Izņēmuma kārtā pašvaldība ir tiesīga uz
laiku līdz 5 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai atrodas tās
rīcībā.
1.3. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas iesniegusi
pieteikumu par zemesgabala nomu.
1.3.1. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas nomāt Stopiņu novada pašvaldības īpašumā,
valdījumā vai rīcībā esošu zemesgabalu, iesniedz
Stopiņu novada domē iesniegumu, kurā norādīts
vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala adrese, platība,
kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas
laikā plānotā darbība.
1.3.2. Juridiskās personas – pieteikumu, kurā
norādīts juridiskās personas nosaukums, juridisks
adrese, reģistrācijas apliecības kopija, nomājamā
zemesgabala adrese, platība, kadastrs apzīmējums
un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī
izziņa no Uzņēmuma reģistra par personām, kas
tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu, ja
uz izmantojamā zemesgabala atrodas ēkas un būves, to īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus.
1.4. Zemes gabala nodošana nomas lietošanā
nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam
iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
1.5. Šie noteikumi neattiecas uz:
1.5.1. kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi,
kas tiek privatizēta atbilstoši likumam "Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
1.5.2. kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi
valsts vai pašvaldības iestādēm.
1.5.3. kārtību, kādā iznomā lauku apvidu zemi
personām, kuras ieguvušas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu.
1.6. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes
ēkas informācijas stendā, un Stopiņu pašvaldības
mājas lapā www.stopini.lv , izņemot gadījumus,
ja tiek iznomāti sekojoši neapbūvēti pašvaldības
zemesgabali bez apbūves tiesībām:
1.6.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali;
1.6.2. zemesgabali, kuri Latvijas Republikā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību,
mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai.

1.7. Zeme personisko palīgsaimniecību un
mazdārziņu vajadzībām pirmām kārtā tiek iznomāta fiziskām personām, kuri deklarējušas
dzīvesvietu Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.
1.8. Personas, kuras vēlas nomāt domei piederošo vai piekrītošo zemi (tās daļu), iesniedz:
1.8.1 Fiziskās personas – iesniegumu (iesnieguma veidlapa piel.Nr.1);
1.8.2. Juridiskā persona - iesniegumu (iesnieguma veidlapa piel.Nr.2), zemes robežu plānu
vai grafisko pielikumu un izziņu no Uzņēmumu
reģistra par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt
attiecīgo juridisko personu.
2. Lēmuma sagatavošanas kārtība
Lēmuma projektu par zemes gabala nodošanu
nomā sagatavo Stopiņu novada Zemes un mežu
īpašuma komisija un par to lēmumu pieņem Stopiņu novada dome.
Stopiņu novada domes Juridiskā daļa sagatavo Zemes nomas līgumus Stopiņu novadā , tos
noslēdz domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietniece. Aprēķinus un kontroli par nomas
maksājumiem veic grāmatvedība.
3. Zemes nomas līguma noslēgšanas kārtība.
3.1. Personai, kurai pamatojoties uz domes
lēmumu ir piešķirts nomā zemesgabals, ir pienākums viena mēneša laikā no domes lēmuma spēkā
stāšanās dienas noslēgt līgumu ar domes pilnvaroto personu par attiecīga zemesgabala nomu.
3.2. Gadījumā, ja persona neizpilda Noteikumu 3.1.punkta noteikumus, tad domei ir tiesības
atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par
zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.
3.3. Zemes nomas līgumi sastādāmi ņemot
vērā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu izvirzītās prasības attiecībā uz līgumu saturu un formu.
3.4. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu
iznomā uz laiku, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3.5. Izbeidzoties neapbūvēta zemesgabala nomas līguma termiņam, dome, pamatojoties uz personas iesnieguma pamata, to var pagarināt.
3.6. Iznomātājs aprēķina un nomnieks maksā
nomas maksu spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
3.7. Nomas maksas noteikto termiņu kavējuma gadījumā, nomnieks maksā iznomātājam līgumsodu vai nokavējuma naudu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
3.8. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

3.9. Pārtraucot mazdārziņa, sakņu dārza vai
personiska palīgsaimniecības nomas lietošanas
tiesības, nekāda kompensācija par stādījumiem un
būvēm, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai
zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes
gabalu, zemes lietotājiem netiek paredzēta.
3.10. Atsakoties no nomas lietošanas tiesībām
tā lietotājam teritorija jāsakārto, pagaidu būves
jādemontē.
4. Zemes nomas aprēķināšanas kārtība
4.1. Neapbūvētam zemesgabalam bez apbūves tiesībām ir noteikta sekojoša progresīvā nomas maksa gadā:
4.1.1. lauksaimniecībā izmantojamai zemei,
kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību,
mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai un kura
platība nepārsniedz 0,10 ha (1000 kv.m) – 1 sant.
(viens santīms) par vienu kv.m iznomāto zemi
plus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā PVN likme un Nekustamā
īpašuma nodoklis;
4.1.2. lauksaimniecībā izmantojamai zemei,
kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību,
mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai un kura
platība pārsniedz 0,10 ha līdz 0,5 ha (1001 kv.m5000) – 0,5 sant. (nulle komats pieci santīmi) par
vienu kv.m iznomāto zemi plus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā
PVN likme un Nekustamā īpašuma nodoklis;
4.1.3. pārējos, Noteikumu 4.1.1.un 4.1.2. punktā neuzskaitītos gadījumos nomas maksu nosaka
ne mazāk kā 3,0 (trīs) % apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības plus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā PVN likme un Nekustamā īpašuma nodoklis.
4.2. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, ja uz tiem izvietotas pagaidu būves,
tirdzniecības kioski, nojaukšanai paredzētas garāžas u.tml. objekti, nomas maksa gadā tiek noteikta Ls 1 (viens lats) par 1 kv.m. iznomāto zemi
plus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā PVN likme.
5. Privatizācijai un atsavināšanai nenodota
apbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība
5.1. Zemes nomas līgumu par privatizācijai
vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu pašvaldības
zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
5.2. Ja iznomā apbūvētu pašvaldības zemesgabalu, uz kura atrodas pašvaldības ēkas, zemes
nomas un ēku nomas līgumi slēdzami vienlaikus:
5.2.1.apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1.5% apmērā no Valsts zemes
Turpinājums 6.lpp. 
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ë Sākums 5.lpp.
dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala kadastrālās. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli.
5.2.2.ja nemainās apbūvēta zemesgabala lietošanas mērķis nomas maksu iznomātājs nepārskata līdz līguma termiņa beigām.
5.2.3.ja mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, un tas neatbilst lietošanas mērķim,
kas bija noteikts vērtības noteikšanai, tiek grozīta apbūvēta zemesgabala nomas maksa, nomas
maksu palielina, piemērojot koeficientu noteikto
koeficientu.

5.3. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk
aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu.
5.4. Ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma
noslēgšanu.
6. Noslēguma jautājumi
6.1.Pašvaldību zemes nomas maksājumiem
nevar piemērot ieskaitu.
6.2.Iznomātājs var vienpusēji, līgumā noteiktajā kārtībā, mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts un
pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

6.3.Ja tiek iznomāts pašvaldības zemesgabals
ar apbūves tiesībām, nomas līgumu ieraksta zemesgrāmatā.
6.4. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās
pašvaldība vienpusēji maina nomas maksu visiem
zemes nomas līgumiem, kas noslēgti laika posmā
no 2010.gada 1. janvāra līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdim, pārrēķinot nomas maksas atbilstoši šiem noteikumiem, sākot ar 2010.gada 1. jūliju.
Nomniekam jaunās nomas maksas maksājamas sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.
6.5. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā
pēc to publicēšana apkārtrakstā “Tēvzemīte”.
Domes priekšsēdētājs J.Pumpurs

Stopiòu novada dome izsludina radoðo darbu konkursu
“Mana ìimene – mans spçks”
Vite PAULĀNE,
Domes priekšsēdētāja vietniece
Tuvojoties Mātes dienai mēs arvien vairāk aizdomājamies par mātes un ģimenes nozīmi mūsu
dzīvēs. Māte ir mūsu dzīvības devēja, bet ģimene
ir tā, kas mums māca, kā dzīvot šajā pasaulē, kas ir
labs, kas ļauns, kas “balts”, kas “melns”. Ģimene ir
arī mūsu drošības avots, mūsu atbalsts un glābiņš
grūtā brīdī. Lai rosinātu iedzīvotājus novērtēt savu
ģimeni un popularizētu ģimeni kā vērtību sabiedrībā, Stopiņu novada dome izsludina radošo darbu
konkursu “Mana ģimene – mans spēks”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Stopiņu
novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojumiem.
Konkursā var iesniegt radošos darbus, tai skaitā, literārus darbus (esejas, dzeju, prozu, u.c.),
mākslas darbus (zīmējumi, gleznojumi, grafika,
fotogrāfija, audio un video materiāli, u.c.) u.c.
Pieteikumus konkursam lūdzam iesniegt līdz
2010.gada 23.aprīlim Stopiņu novada domē pie
sekretāres. Konkursa rezultāti tiks paziņoti šī
gada 7.maijā Mātes dienai veltītā koncerta ietvaros Ulbrokas kultūras namā.
Plašākai informācijai par konkursu lasīt konkursa “Mana ģimene – mans spēks” nolikumu.

KONKURSA “MANA ĢIMENE –
MANS SPĒKS” NOLIKUMS
Apstiprināts 2010.gada 24.marta
Stopiņu novada domes sēdē
(Protokols Nr.22)
Konkursa ideja un apraksts
Ģimene ir viens no sabiedrības stūrakmeņiem.
Ģimene ir vide, kur cilvēks mācās veidot attiecības ar apkārtējo pasauli, apgūst vērtību sistēmu,
iemācās mīlēt un cienīt tuvāko, apgūst tautas tradīcijas un paražas. Konkursa mērķis ir aktualizēt
un popularizēt ģimeni kā vērtību sabiedrībā. Mudināt Stopiņu novada iedzīvotājus novērtēt savu
ģimeni, attiecības ar tuvajiem un apzināties tās
lomu savā dzīvē, kā arī pastāstīt par savu ģimeni apkārtējiem.
Konkursu rīko
Stopiņu novada dome,
Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Konkursa dalībnieki
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Stopiņu
novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojumiem.
Konkursa noteikumi
Konkursā var iesniegt radošos darbus, tai
skaitā, literārus darbus (esejas, dzeju, prozu, u.c.),
mākslas darbus (zīmējumi, gleznojumi, grafika,

fotogrāfija, audio un video materiāli, u.c.) u.c.
Pēc konkursa noslēguma tiks rīkota iesniegto darbu izstāde Ulbrokas mākslas un mūzikas skolas
izstāžu telpā.
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš
Pieteikumus konkursam iesniegt līdz 2010.
gada 23.aprīlim Stopiņu novada domē (Institūta
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novads) 2.stāvā pie sekretāres. Pēc konkursa noslēguma iesniegtos darbu
autori varēs saņemt Stopiņu novada domē pie sekretāres (tālrunis uzziņām 67910518).
Konkursa vērtēšana
1.Vita Paulāne, konkursa žūrijas priekšsēdētāja
2.Daiga Brigmane
3.Santa Podgaiska
4.Dace Balode
5.Anta Trukšāne
6.Ingrīda Birzniece
Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana
Konkursa rezultāti tiks paziņoti šī gada
7.maijā Mātes dienai veltītā koncerta ietvaros
Ulbrokas kultūras namā. Konkursa uzvarētājiem
tiks nodrošinātas atzinības raksti un pārsteiguma
balvas. Kopējais balvu fonds LVL 100 no kultūras budžeta.

Sçru dienas atmiòas Stopiòos
Teodors RUBENIS
represētais
Atceroties 61. gadadienu kopš 1949. gada 25.
marta Latvijas labākās zemniecības daļas deportāciju uz Austrumiem, Stopiņu novada politiski
represēto biedrība š.g, 20. martā rīkoja savu ikgadējo atskaites sapulci.
Pasākumu iesākām ar Ulbrokas kapos pērn
atklāto un iesvētīto sēru piemiņas pieminekli
okupācijas režīmā cietušajiem. Bez stopiņiešiem
ar mums bija ielūgtie viesi, t.i., Ogres represēto kluba delegācija piecu cilvēku sastāvā, Latvijas politiski represēto Apvienības valdes loceklis
Jānis Lauva ar dzīves biedri, revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gunārs Toms ar dzīves biedri,
novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un
viņa vietniece Vita Paulāne. Pēc manas īsas uzru-
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nas sēru vietas pakājē tika nolikti ļoti daudz ziedu
mūsu cietušajiem.
Tālāk pasākums turpinājās Ulbrokas kultūras
namā. Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas valsts himnas un valsts karoga ienešanas sākās mūsu konferences darbs. Par atskaites gadā paveikto ziņoja
mūsu biedrības vadītāja Māra Zebauere. Māra, kā
vienmēr vairāk dara, kā runā, tāpēc ziņojums bija
īss, bet izsmeļošs.
Ziņojuma apspriešanā piedalījās domes
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un Vita Paulāne.
Abi runātāji uzteica mūsu biedrības aktivitātes novada sabiedriskajā dzīvē un izteica pārliecību, ka
arī turpmāk šī abpusējā sadarbība turpināsies. Runāja Ogres politiski represēto kluba priekšsēdētājs
Ivars Kaļkis. Bez apsveikumiem un cildinošiem
vārdiem mūsu biedrībai Ivars visiem par pārsteigumu uzstāšanos noslēdza ar dziesmu veltītu Mārai un mūsu biedrībai. Vispār arī koordinācijas Pa-

domes sēdēs jubilāru apsveikšanā, kopā ar mums
zināmo, Saldus nodaļas vadītāju Imantu Raļļu,
viņš ir galvenais “kapelmeistars”. Runāja Apvienības valdes loceklis Janis Lauva un Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gunārs Toms. Emocionāla
bija Apvienības valdes priekšsēdētāja Edmunda
Būmaņa uzstāšanās. Būdams dažus gadus atpakaļ
Tomskas apgabalā, kur viņš pavadīja izsūtījuma
gadus, viņš, pateicoties vietējiem aktīvistiem, kuri
izmantoja 90.gadu sākumā Krievijā zināmu brīvību atveda viņu savāktos materiālus par izsūtīto
latviešu likteni apgabalā. Ar mūsu muzeja direktores apburošās Renātes Priedes gādību šis materiāls tika operatīvi nokopēts. Pēc iesiešanas es šo
materiālu nodošu Ulbrokas bibliotēkas rīcībā, kā
arī Stopiņu novada muzejam.
Sekoja skaists Ulbrokas mūzikas skolas audzēkņu koncerts un ne mazāk aizraujoša ansambļa “Sagša” uzstāšanās.
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Biedrîbas “Stopiòu Salaspils partnerîba” paziòojums
Biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 22.aprīļa līdz
2010.gada 22.maijam.
1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 51861,49 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība”
birojā (Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr.26330025; vai Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr.26738287 ).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādā rīcībā:
1.Rīcība: Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes
paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana pakalpojumu saņemšanai mazāk
apdzīvotajās vietās.
Mērķis: Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana mazāk apdzīvotās vietās.
Pieejamais finansējums: 25 930,74 LVL;
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL
Piedāvātie risinājumi: Atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes jaunu pakalpojumu izveidošanā, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā lauku apvidos.
Sociālo/ saimniecisko/ sabiedrisko pakalpojumu centru izveide/ darbības
paplašināšana un iekārtošana, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un
aprīkojuma iegāde. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana pie pakalpojumu sniegšanas objekta. Izveidot infrastruktūru pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstīt vietējās produkcijas pieejamību – zaļie tirdziņi, mājražotāju produkcija;
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādā rīcībā:
2.Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un
materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Mērķis – Veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums 25 930,75 LVL;
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL

Piedāvātie risinājumi: Atbalstīt informācijas, kultūras, izglītošanās centru izveidi/ darbības paplašināšanu un sadarbības tīkla izveidi. Atbalstīt koplietojuma pamatlīdzekļu iegādi, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Atbalstīt
mūžizglītības un neformālās izglītības iegūšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Atbalsts kultūras un sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Uzlabot un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Apskates/ atpūtas/ aktīva sporta infrastruktūras izstrāde un praktiska ieviešana dažāda veida (velo, pastaigu, izjāžu
u.c.) sasniedzamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai
Vērtēšanas kritēriji
Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem
kopīgiem kritērijiem:
Maks.
Nr.
punktu
p.k. Atbilstības vērtēšanas kritērijs
skaits
Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības
2
plānā noteiktajai rīcībai
Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts,
saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts,
atzinumā norādot 0 punkti.
Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un
2
2. projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem
ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa gru2
3. Projekts
pas pārstāvjiem
Projektā
ir
norādīti
atbilstoši
un
pamatoti
sasniedza2
4. mie indikatori
budžets ir pamatots un izmaksas atbilstošs paš2
5. Projekta
reizējai tirgus situācijai
Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību
2
6. teritorijām vai dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem
2
7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota
Projektā
tiek
plānotas
atbilstošas
aktivitātes
projekta
2
8. publicitātei un informācijas izplatīšanai
aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina
2
9. Projekta
kvantitatīvo rezultātu sasniegšanu.
Projekts
veicinās
jauninājumu
ieviešanu
Partnerības
te2
10. ritorijā
Maksimālais punkti skaits:
20
1.

Ja projekts saņem mazāk kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita,
tad projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs Partnerības Attīstības stratēģijai.
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1.5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”), izņemot
1.punktu, kurā liek 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība” birojā
(Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, vai Līvzemes iela 8, Salaspils ).
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas
lapā www.stopini.lv ; www.salaspils.lv

Bibliotçku nedçïas pasâkumi aprîlî
NOVECOJUŠAS UN MAZVĒRTĪGAS
LITERATŪRAS NODOŠANAS AKCIJA
SAURIEŠU UN ULBROKAS BIBLIOTĒKĀS
Kā katru gadu, bibliotēkas lietotājiem, piedāvājam atbrīvoties no mājās uzkrātām, telpu aizņemošām vecām, nolietotām grāmatām un laikrakstiem. Lūgums makulatūru pirms nodošanas bibliotēkām pārsiet ar papīra auklu un informēt par
savu ierašanos – tālr. 67910503 (Ulbrokas bibliotēka), tālr. 67956042 (Sauriešu bibliotēka).

SEMINĀRS “VALSTS IEŅĒMUMU
DIENESTA PIEDĀVĀTIE
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI UN
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS
IESNIEGŠANA PĀRMAKSĀTĀ NODOKĻA
ATMAKSAI”
Bibliotēku nedēļas ietvaros šī gada 29.aprīlī
Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Valsts ieņēmumu
dienestu rīko semināru par Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanu, kā arī par gada

ienākumu deklarācijas iesniegšanu, lai saņemtu
attaisnotos izdevumus par izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Semināra darbā iekļauti
deklarācijas sagatavošanas praktiski piemēri.
Semināra norises vieta – LLU LTZ institūta
2.stāva Semināra telpa (blakus bibliotēkai)
Semināra norises laiks – 2010.gada 29.aprīlis
plkst. 9.30–11.00.
Interesentus lūdzam pieteikties Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503, vietu skaits ierobežots.
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Caur lapas daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem,
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds
Un tiem, ko pazīsti un mīli,
Caur sevi saulē vērties liec!
70 –
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Aiju Balodi
Sofiju Borovoju
Imantu Brokānu
Leontīni Cērcini
Pēteri Dimdu
Viktoru Kovaļovu
Adeli Muižnieci
Līviju Paviloni
Ilgu Pommeri
Rasmu Siricu
Jaroslavu Skobeļski
Anitu Strelku
Anitu Liepu

75 –
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ēvaldu Dūmiņu
Antoņinu Jaroslavkinu
Tamāru Kalniņu
Liliju Ločmeli
Vitautu Lūkinu
Grigoru Makarenko
Antoņinu Sidorovu
Zigismundu Skarbovski
Lidiju Smoļaņņikovu
Kārli Sparinski
Jevdokiju Veideri
Genādiju Zujevu

80 –
		
		
		
		
		
		
		
		
		
85 –

Visvaldi Baltmani
Genādiju Borhovu
Aleksandru Jeršovu
Ivanu Ņesterovu
Valentīnu Ostaņinu
Skaidrīti Strautu
Antoņinu Šelkovu
Janīnu Šestakovu
Annu Veidi
Konstantīnu Vinogradovu
Mirdzu Kusiņu

95 – Alvīni Stepanovu
90 – Liliju Celmiņu
		 Adeli Vērdiņu
Vēlam stipru veselību un vēl daudzus gaišus
un prieka pilnus gadus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ !
Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas pusi,
Vien paliek atmiņas ar pateicības vārdiem
/J.Rūsiņš/
		
		
		
		
		
		
		
		

Svetlana Butiļina
Austra Valentīne Sveķe
Leontīna Krieviņa
Igors Fjodorovs
Vitālijs Čudinovs
Franciska Uskliņģe
Zigmants Jeromans
Ligita Lavrentjeva
Izsakam līdzjūtību
piederīgajiem!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS !
Lai laimes roka ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņu bērnība kā ziedu pilna pļava
Kur tēva, mātes mīlas saule spīd.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Maksimu Osipovu
Terēzi Barkāni
Danu Jakoboviču
Jegoru Supi
Vladislavu Ščerbakovu
Gustavu Katkēviču
Kitiju Dūci
Elīzu Kalniņu
Vladimiru Atamančuku
Tatjanu Dombrovsku
Rebeku Kravcovu
Kristīni Krievu
Kasandru Liepiņu
Luīzi Lismani-Šļūku
Marku Līcīti
Elīnu Ločmani
Mariju Nikolajevu
Kati Novikovu
Keisiju Siliņu
Edvardu Šultu
Artjomu Šultu
Aneti Keišu
Sveicam jaundzimušos
un viņu vecākus!

Svētdien, 9.maijā plkst. 14.00
Ulbrokas kultūras namā
Grupas “Sandra”
jaunā albuma

“Tā viņa teica”
prezentācijas koncerts
Ieeja Ls 2,-

Stopiņu novadā notiekošie
pasākumi
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
20. gadadienas ietvaros
Ulbrokas kultūras namā
29.aprīlī plkst. 10.30
Pirmsskolas izglītības iestāžu
bērnu deju kolektīvu sadancošanās
koncerts

“Mana zeme
ir taureņa spārns –
krāsaina,
krāsaina....”
Ulbrokas kultūras namā
sestdien 1.maijā plkst.12.00
PII “Pienenīte” vokālā pulciņa
sezonas noslēguma koncerts

“Dungo līdzi”
P.S. Dungot līdzi mazajiem
dziedātājiem aicināts ikviens
novada iedzīvotājs!

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 6. aprīlī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

