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Sveicam
visus novada
iedzīvotājus
Latvijas Republikas
91.proklamēšanas
gadadienā!
Novembra lapkritī un valstisku notikumu glītības iestādēs, mākslinieciski radošajos kopriekšvakarā sarkanbaltsarkanā karoga krāsas lektīvos, dienas centros, policijā, bibliotēkās,
atgādina, cik demokrātiski un līdzatbildīgi, cik muzejā, Ulbrokas sporta kompleksā un baseinā,
sirdsgudri un taisnīgi esam veidojuši savu val- visos novadā esošajos uzņēmumos un iestādēs,
sti, savu novadu. Cik neatlaidīgi un kādu ne- Pensionāru padomē, Represēto biedrībā, ģimeatkarības ceļu esam gājuši, lai dzīvotu šodie- ņu biedrībā “Māra”, PA “Saimnieks”, deputātu un domes kolektīvos.
nas Latvijai.
Sveicu Stopiņu novada iedzīvotājus 11. un
Ikdienas realitāte ir tāda, ka pēc uzplaukuma krīžu un depresiju stadiju vēsturiskas 18.novembra svētkos, demokrātijai un neatkaatkārtošanās, arī šobrīd, svarīgi saprast – kā rībai piedēvējot karoga sarkano krāsu, bet baltā – lai ikviena sirdī ienes spēku, gudrību un
izdzīvot?
Vairāk, kā jebkad, šim laikam vajadzīgi cerību, ka kopīgi spēsim vienoties un risināt
spēcīgi, drosmīgi, sirsnīgi, nesavtīgi cilvēki, ar pašvaldībai uzticētās funkcijas.
taisnības sajūtu, pienākuma apziņas un uzticības garantu. Mūsu novadā tādi cilvēki ir ļoti
Jānis PUMPURS
daudz. Īpašs paldies tiem, kas strādā novada
Stopiņu novada domes
ārstniecības iestādēs, skolās un pirmsskolas izpriekšsēdētājs
18.novembris! Trīssimt divdesmit otrā diena pēc Gregora kalendāra. Līdz gada beigām atlikušas četrdesmit trīs dienas. 18. novembris– diena, kad pirms 91 gada Tautas padome proklamēja
Latvijas Republiku. Šogad šī Latvijas rudens diena paiet karoga zīmē. ikvienai valstij ir savs karogs un par katru no tiem ir savs stāsts. Arī Ulbrokas vidusskolas skolēni, atsaucoties LR Ārlietu
ministrijas un “Latvijas Avīzes” aicinājumam, rakstīja savu Latvijas karoga stāstu! un, sveic sava
novada iedzīvotājus valsts svētkos.

Mans Latvijas karoga stâsts
Kristīne VAGELE
Ulbrokas vidusskolas skolniece
Karogs, kas pauž mūsu tautas godu un lepnumu, karogs, ar kuru rokās mūsu senči ir cīnījušies, kuru mēs paceļam, lai svinētu mūsu
uzvaru, tas, kurš saliedē un vieno mūsu Latvi-

jas tautu – ir mūsu sarkanbaltsarkanais karogs.
Šajā karogā ir apslēpta mūsu tautas vēsture,
mūsu uzvaras un zaudējumi, arī mūsu senču
izlietās asinis par mūsu valsti.
Pilno raksta tekstu Jūs varat izlasīt Stopiņu
novada domes mājas lapā www.stopini.lv
sadaļā – Ulbrokas vidusskola

11.novembris 1919.gads –
11.novembris 2009.gads

LĀČPLĒŠA DIENAS
DEVIŅDESMITGADE
Atceres pasākuma norise:
Plkst. 19.00 – Ulbrokas vidusskolas vestibilā
Lāčplēša ordeņa kavalieriem un karogam veltīta izstāde,
svinīgais pasākums.
Plkst. 19.30 – pasākuma dalībnieku lāpu gājiens no
Ulbrokas vidusskolas līdz Lāčplēša ordeņa kavalieru
piemiņas akmenim, svinīgais pasākums.
Plkst. 20.00 – Ulbrokas kultūras namā
filmas “Vienīgā fotogrāfija” (režisore Brigita Eglīte)
demonstrēšana, TLMS “Ulbroka” 45 darbības gadu
jubilejas izstāde.
Pasākuma dienā kursēs autobuss: plkst.18.00 – Cekule;
plkst. 18.10 – Upeslejas; plkst.18.20 – Līči; plkst.18.30
– Ulbroka, (pretī novada Domes ēkai); plkst. 18.30 –
Gaismas skola; plkst. 18.40 – Saurieši;
Pēc pasākuma svinīgās daļas – autobuss kursēs no
Ulbrokas vidusskolas līdz Ulbrokas kultūras namam.
Pēc filmas “Vienīgā fotogrāfija” (~ plkst. 21.00) –
autobuss no Ulbrokas kultūras nama mājupceļam!
Aicinām visus novada iedzīvotājus
11.novembra vakarā iedegt savos logos
atmiņu liesmiņu!
Otrdien, 17.novembrī plkst.19.00
Ulbrokas kultūras namā

Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts
koncerts un TLMS “Ulbroka” 45
darbības gadu jubilejas izstāde
Pasākumā piedalās Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi,
vokāli instrumentālais ansamblis “Rūta” un
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Pēc koncerta – groziņu vakars tā dalībniekiem un
klausītājiem – muzicēs Tonija un Bonijs!
Pasākuma dienā uz Ulbrokas kultūras namu kursēs
autobuss: plkst.18.00 – Cekule; plkst. 18.10 – Upeslejas;
plkst.18.20 – Līči; plkst. 18.30 – Gaismas skola; plkst.
18.40 – Saurieši;
Pēc koncerta – autobuss no Ulbrokas kultūras nama
mājupceļam!
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Par pirmsskolas izglîtîbu
Vita PAULĀNE
novada domes priekšsēdētāja vietniece
2009. – 2010. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” ir uzņemti 96 bērni,
no kuriem 41 bērns grupās Bērzu ielā 12, un
PII grupās Stopiņu pamatskolā Sauriešos ir uzņemti 44 bērni. Tika atvērta viena jauna grupa
Sauriešos un divas jaunas grupas PII “Pienenīte” telpās Bērzu ielā 12. Kopumā 2009./2010.
mācību gadā PII “Pienenīte” apmeklē 302 bērni un PII grupās Stopiņu pamatskolā – 121
bērns.
5gadīgo un 6gadīgo bērnu pirmsskolas
apmācība tika turpināta arī šajā gadā, tas nozīmē, ka mūsu novada bērnus neskāra izmaiņas, saistītas ar valdības pieņemtajiem lēmumiem. Neskaidros jautājumus, kas interesē vecākus, skaidro un atbildes sniedz PII iestāžu
audzinātājas vai vadītājas, savas kompetences
robežās. Daudzi vecāki ir griezušies Stopiņu
novada domē ar jautājumiem, kas skar masu
medijos parādījušās daudzās pretrunīgās ziņas
par skolas gaitu obligāto uzsākšanu vai neuz-

Stopiņu novada domes 2009.
gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 18/09 “Grozījumi 2005.
gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par personu, kurām
nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības
palīdzības sniegšanas kārtība””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 36.1pantu, Latvijas Republikas likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”5.,
9.,10.pantu, Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2005.gada
16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par
personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība” šādus grozījumus:
Aizstāt visos noteikumos vārdus “Dzīvokļu komiteja” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem
“Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja” (attiecīgajā locījumā).
1. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
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sākšanu no 6 gadu vecuma. Vēlos Jūs informēt, ka lēmums par bērnu skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma ir atlikts tālākai izpētei
un viedokļu saskaņošanai, jo līdz šim viedokļi
un iespējamie risinājumi šādai izglītības reformas iespējai netika vaicāti vai saskaņoti. Tas
ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju
oficiāls paziņojums LPS izglītības un kultūras
komitejas sēdē, kurā biju klāt un balstoties uz
to sniedzu šo informāciju. Tātad – nekas nemainās ar 2010./2009. mācību gadu, kas notiks
tālāk – gaidīsim ministrijas rīcības un darbosimies viedokļu un rīcību saskaņošanā un plānošanā.
No septembra mēneša pabalstu vecākiem,
kuru bērns ir sasniedzis 1,5 gadu vecumu un
netika nodrošināts ar vietu PII jaunajā mācību
gadā, izmaksājam 29 bērnu vecākiem un 7 bērniem apmaksājam līdzfinansējumu privātajās
PII. Ar pabalstu saistošajiem noteikumiem var
iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai novada domē. Uz nākamo gadu meklējam iespējas
PII “Pienenīte” piebūves projekta realizācijai
un paralēli plānojam variantus citai iespējai atvērt jaunas grupas, lai nodrošinātu ar vietu PII

Stopiņu novada domes 2009.
gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/09 “Grozījumi 2007.
gada 30. maija Saistošajos noteikumos Nr. 1/07 “PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU””
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par
pašvaldībām” 73.pantu;
LR likumu “Par sociālo drošību”
13.pantu;
LR “Bērnu tiesību aizsardzības likums” 26.pantu;
LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 9.pantu
LR likums “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25. pantu
2. Izdarīt Stopiņu novada domes 2007.gada
30.maija Saistošajos noteikumos Nr. 1/07. “Par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību” šādus grozījumus:
2.1. Aizstāt visos noteikumos vārdus “Dzīvokļu komiteja” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Veselības aizsardzības, sociālo lietu un
dzīvokļu komiteja” (attiecīgajā locījumā);
2.2. Aizstāt visos noteikumos vārdus “Veselības un Sociālo lietu komiteja” (attiecīgajā
locījumā) ar vārdiem “Veselības aizsardzības,
sociālo lietu un dzīvokļu komiteja” (attiecīgajā locījumā);

rindā esošos bērnus, ja piebūves būvniecībai
slēgt ilgtermiņa saistības neatļaus izdotie normatīvie akti.
PII jaunākajās grupās kā palīgus auklītēm
esam piesaistījuši bezdarbnieces – stipendiātes,
tas atvieglo auklīšu darbu un sniedz iespēju
kvalitatīvāk sniegt palīdzību bērniņiem ikdienas sadzīves rūpēs.
27.oktobrī notika PII “Pienenīte” padomes
sēde, kurā piedalījās vecāki no 12 grupiņām.
Bija patīkami dzirdēt labus vārdus par grupu
audzinātājām un auklītēm, par ikdienas interesantajām nodarbībām un aktivitātēm, par radošo kolektīva dzirksti. Šajā laikā, kad apkārt ir
tik daudz negāciju, publiski vēlos pateikt Paldies vadītājai, metodiķei, visām audzinātājām,
pedagogiem, auklītēm un tehniskajiem darbiniekiem par labi novērtētu un padarītu darbu.
Bija pamatoti aizrādījumi par ikdienas jautājumiem, kuri kopējiem spēkiem jāatrisina, un
priekšlikumi par tālāko darbību, arī tas priecē.
Patīkami dzirdēt arī vadītājas labos vārdus par
sadarbību ar vecākiem, par vecāku atsaucību
un ieinteresētību ikdienas darbībā. Paldies aktīvajiem vecākiem un veiksmi tālākā sadarbībā!
2.3. Papildināt noteikumus ar 15.1. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: “pabalsts
pacientam ar hronisku nieru nepietiekamību,
kuram nepieciešama dialīze – 50, 00 Ls (piecdesmit lati 00 santīmi) mēnesī, uzrādot ārsta
izziņu.”;
2.4. Izslēgt no saistošajiem noteikumiem
punktu 33, kurš nosaka: “Neizvērtējot ienākumus, Stopiņu novadā deklarētajiem pensionāriem, politiski represētām personām, daudzbērnu ģimenēm, 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem (līdz 16.g.v) apmaksāt apkures maksu kā kompensāciju-starpību, ja apkures tarifs pārsniedz 0,42 Ls/m2 mēnesī.”;
2.5. Papildināt noteikumu 30. punkta Dzīvokļa pabalsts apakšpunktu 30.2. pēc vārdiem
“politiski represētām personām” ar vārdiem
“*daudzbērnu ģimenēm”.
2.6. Papildināt noteikumu 30.punktu ar
30.4.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:
“Jebkura veida dzīvokļa pabalstu tai skaitā šo
noteikumu 32. punktā noteikto pārskaita dzīvojamo māju apsaimniekotājiem par īri un komunālajiem maksājumiem.”
2.7. Izdarīt labojumus 31. punkta Pabalsts
kurināmā iegādei apakšpunktu numerācijā:
Punkta 30.3. numerāciju labot uz 31.3.,
Punkta 30.3.1. numerāciju labot uz 31.3.1,
Punkta 30.3.2 numerāciju labot uz 31.3.2,
Punkta 30.4. numerāciju labot uz 31.4,
Punkta 30.4.1. numerāciju labot uz 31.4.1.,
Punkta 30.4.2. numerāciju labot uz 31.4.2.,
Punkta 30.4.3. numerāciju labot uz 31.4.3.
3. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
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30.septembra un 14.oktobra sçdçs (protokoli Nr.10 un Nr.11) nolemts:
zz Apstiprināt Stopiņu novada Bāriņtiesas vārdisko sastāvu;
zz Atteikt dzīvojamās telpas izīrēšanu 1 personai;
zz Atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 16 personām;
zz Piešķirt nomā zemi mazdārziņa izveidošanai
4 personām;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6
īpašumiem;
zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 2 LR nepilsoņiem;
zz Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 8 īpašumiem;
zz Atļaut uzsākt detaļplānojuma izstrādi 2 īpašumiem;

zz Apstiprināt 1 detālplānojumu;
zz Apstiprināt adresi 263 īpašumiem;
zz Atteikt skiču projekta “Kioska rekonstrukcija Institūta ielā 36B” saskaņošanu, jo neatbilst
Stopiņu novada apbūves noteikumiem;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu 5 vecākam,
kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
zz Atteikt piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības iestādei 1 vecākam, kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmskolas izglītības programmas apguvei.
zz Slēgt nomas līgumu par Ulbrokas kultūras
nama telpu izmantošanu līnijdeju nodarbībām;
zz Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2 personām;

zz Nodot P/A “Saimnieks” bilancē: ūdenssaimniecības un kanalizācijas objektus Radiostacijas iela 21, Ulbroka, Stopiņu novads;
zz Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos, pielikums nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2009.gadam”;
zz Finansēt jauno apbedījuma vietu projektu realizāciju, piešķirot finansējumu, 2600 Ls apmērā;
zz Apstiprināt Stopiņu novada domes informatīvā izdevuma “TĒVZEMĪTE” Nolikumu, ar
tajā veiktajām izmaiņām;
zz Apstiprināt Stopiņu novada domes Sociālā
dienesta Nolikumu, ar tajā veiktajā izmaiņām.
zz Noteikt, ka Teritorijas plānojuma galīgā
redakcija un Vides pārskata projekta galīgā redakcija tiks apstiprināta Stopiņu novada domes
sēdē 2009. gada 11. novembrī.

21.septembra ârkârtas sçdç (protokols Nr.9) nolemts:
1.Akceptēt Stopiņu novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu grozījumu koriģēto redakciju un Vides pārskata projektu
un nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām,
kas sniegušas atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju, Vides pārskata projektu iespēju iepazīties
ar minētiem dokumentiem līdz 2009. gada
20.oktobrim un noteikt, ka Teritorijas plānojuma galīgā redakcija un Vides pārskata projekta galīgā redakcija tiks apstiprināta sēdē 2009.
gada 28. oktobrī.
2.Lēmuma 1. punkta realizācijai uzdot:
2.1. Juristei L. Kundziņai nodrošināt paziņojuma par Stopiņu novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu grozījumu redak-

cijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko ju pārstāvjiem (ja institūcijas to pieprasījušas
apspriešanu publicēšanu vietējā laikrakstā un rakstiski) izskatīt vietējās pašvaldības teritolaikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
rijas plānojuma galīgās redakcijas dokumen2.2. teritorijas plānojuma grozījumu izstrā- tāciju;
des vadītājam A. Rībenim:
2.2.3. Nodrošināt institūciju pārstāvjiem un
2.2.1. rakstiski paziņo MK noteikumu Nr. citiem interesentiem iespēju saņemt nepiecie883 13.punktā minētajām institūcijām par vietu šamos paskaidrojumus par vietējās pašvaldības
un laiku, kurā līdz lēmuma pirmā punktā minē- teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
tam datumam var iepazīties ar vietējās pašval2.2.4. Nodrošināt Vides pārskata projekta
dības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un sabiedrisko apspriešanu atbilstoši 2004.gada
atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes, kā 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.157
arī informēt par sēdes datumu, kurā tiks apstip- “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratērināta Teritorijas plānojuma un apbūves notei- ģiskais novērtējums” 14.-17. punktam.
kumu grozījumu galīgā redakcija
2.2.5. Nodrošināt Teritorijas plānojuma un
2.2.2. nedēļas laikā pēc institūciju paziņoju apbūves noteikumu grozījumu galīgās redakcima saņemšanas nodrošina iespēju institūci- jas izskatīšanu 2009. gada 28. oktobra sēdē.

I.
2009. gada oktobra mēnesī Stopiņu novada domes sociālajā dienestā tika izskatīti 114 personu iesniegumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
piešķiršanu.
2009.gada 7.oktobrī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.20
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 6 personām par summu – 151,46 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 5 personām par summu – 150,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 9 ģimenēm par summu – 270,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 personām par summu – 25,50 Ls;
5) piešķirt pabalstu skolas piederumu iegādei 8 skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm par summu – 240,00 Ls;
6) pabalstu kurināmā iegādei 2 maznodrošinātām ģimenēm par summu –
120,00 Ls;
7) pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem 1 personai par summu – 20,00 Ls;
8) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā 1 personai par summu – 25,00 Ls;
9) trūcīgas ģimenes statusu 7 ģimeņu 19 personām;
10) GMI pabalstu 2 maznodrošinātām personām uz 1 mēnesi-80,00 Ls;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 2 ģimeņu 3 personām;
12) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte
2 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;
13) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu
grupā 1 bērnam no maznodrošinātas ģimenes;

14) piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas vidusskolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
15) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas Doma kora skolas audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
16) piešķirt brīvpusdienas 1 E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas skolniekam no
maznodrošinātas ģimenes;
17) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
18) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Būvamatniecības vidusskolas audzēknim
no maznodrošinātas ģimenes;
19) piešķirt brīvpusdienas 4 Š.Dubnova Ebreju vidusskolas audzēkņiem no
maznodrošinātas ģimenes;
20) piešķirt malku 4 maznodrošinātām ģimenēm-6m3 katrai;
21) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšanai uz 3 mēnešiem 1 personai par summu – 150,00 Ls;
Neizvērtējot ienākumus:
22) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 13 personām (80 un
vairāk gadu) par summu – 156,20 Ls;
27) pabalstu par medicīnas izdevumiem 2 Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par summu – 141,14 Ls.
KOPĀ: 1529,30 Ls
2009.gada 21.oktobrī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr.21
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 8 personām par summu – 198,99 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 5 personām par summu – 150,00 Ls;
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3) dzīvokļa pabalstu 19 ģimenēm par summu – 570,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 3 personām par summu – 60,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu skolas piederumu iegādei 1 skolniekam no maznodrošinātām ģimenēm par summu-30,00 Ls;
6) pabalstu kurināmā iegādei 2 maznodrošinātām ģimenēm par summu120,00 Ls;
7) pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem 4 personām par summu –
190,00 Ls;
8) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā 5 personām par summu –
125,00 Ls;
9) trūcīgas ģimenes statusu 6 ģimeņu 15 personām;
10) GMI pabalstu 2 maznodrošinātām ģimenēm uz 3 mēnešiem – 510,00 Ls;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 4 ģimeņu 7 personām;
12) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte
3 bērniem no 2 maznodrošinātām ģimenēm;
13) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas Purvciema vidusskolas audzēkņiem no
maznodrošinātas ģimenes;
14) piešķirt malku 3 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
15) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšanai uz 3 mēnešiem 3 personām no maznodrošinātām ģimenēm par summu – 450,00 Ls;
16) piešķirt pabalstu medicīniskai rehabilitācijai 1 maznodrošinātai personai
par summu – 50,00 Ls;
17)piešķirt pabalstu bērnam bārenim pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties
ārpusģimenes aprūpei par summu – 325,00 Ls;
Neizvērtējot ienākumus:
18) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 13 personām (80 un
vairāk gadu) par summu – 138,80 Ls;
19) pabalstu par medicīnas izdevumiem 4 Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par summu – 181,86 Ls.
KOPĀ: 3099,65 Ls

II.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.p. (1).p.un (5).p. nosaka, ka pašvaldībai ir jānodrošina trūcīgie iedzīvotāji ar šādiem galvenajiem sociālās palīdzības pabalstiem- jānodrošina garantētais minimālais ienākums un dzīvokļa pabalsts ģimenēm.
Trūcīgās personas statuss tiek piešķirts saskaņā ar LR MK noteikumiem
(ja ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas – šobrīd t.i.
90,00 Ls uz vienu personu ģimenē)
GMI – garantētais minimālais ienākums trūcīgām personām noteikts
mēnesī – pieaugušām personām Ls 40,00 uz personu, bērniem – Ls 45,00 uz
katru bērnu (MK noteikumi Nr.1070, no 2009.gada 1.oktobra)
Ja ģimenē uz katru ģimenes locekli nav šādu ienākumu, pašvaldība piemaksā
trūkstošo summu, ar nosacījumu, ka darbaspējīgie ģimenes locekļi veic līdzdarbības pienākumus, lai uzlabotu savu sociālo situāciju.
Š.g. oktobra mēnesī GMI pabalstu saņēma 21 trūcīga ģimene, t.i. 47 personas. Piešķirtā summa Ls 1726,76.
Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz
vienošanās par sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu. Vienošanās mērķis ir
veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju meklēt iespēju iesaistīties darba tirgū un iespēju robežās atrast izdevību nopelnīt minimālos iztikas līdzekļus pašiem
(piemēram, iesaistoties pašvaldības organizētajos darba prakses pasākumos ar
100 latu stipendiju), tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.
Personai jāgriežas Stopiņu novada domes sociālajā dienestā ņemot līdzi šādus dokumentus-personu apliecinošu dokumentu, izziņas par ienākumiem (strādājošiem-ienākumi par pēdējiem 3 mēnešiem, pēc nodokļu nomaksas, bezdarbniekiem- Nodarbinātības Valsts Aģentūras izdotu izziņu par bezdarbnieku statusa
piešķiršanu un bezdarbnieka pabalsta apmēru, pensionāriem, invalīdiem-izziņu
par pensijas apmēru, kā arī citus ienākumu apliecinošus dokumentus.
No 01.10.2008. gada (grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā I.nod.5.p.) par ienākumiem neuzskata –bērna kopšanas pabalstu, piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalstu par dvīņiem vai vairākiem
vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, pirmos 100,00 Ls no vecāku pabalsta, ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana, pabalstu ar celiakiju slimajiem bērniem, pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, bezdarbnieka stipendiju un īres un transporta
izdevumu kompensāciju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā.
Apkures pabalsta vai dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos
noteikumos. [Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 35.p. (5)]
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2009.g. oktobrī tika piešķirti apkures pabalsti neizvērtējot ģimenes ienākumus šādām sociālajām grupām:
(Stopiņu novada domes protokols NR.11. p.2.1.no 14.10.2009. Apkures pabalsts tika piešķirts apkures sezonā par kopējo summu 60,00 Ls, katru mēnesi
pārskaitot 10,00 Ls)
statistikas dati par oktobra mēnesi
Sociālā grupa

Personu skaits

1.grupas invalīdi
Bērni invalīdi
(līdz 16 gadu vecumam)
Politiski represētās
personas
Daudzbērnu ģimenes
KOPĀ
KOPĀ
Daudzbērnu ģimenes

18
11

Summa (Ls)
vienai personai
10,00
10,00

Summa
(Ls) kopā
180,00
110,00

50

10,00

500,00

23

10,00
(mājsaimniecībai)

230,00

P/A SAIMNIEKS
SIA UPESLEJAS
1

1020,00
10,00

10,00

Privātmājās dzīvojošiem apkures pabalsts tika piešķirts Ls 60,00 apmērā
Sociālā grupa

Personu skaits

1.grupas invalīdi
Bērni invalīdi (līdz 16
gadu vecumam)
Politiski represētās personas
Daudzbērnu
ģimenes
KOPĀ

15
9

Summa (Ls)
vienai personai
60,00
60,00

Summa
(Ls) kopā
900,00
540,00

36

60,00

1440,00

49

60,00
(mājsaimniecībai)

2940,00
5820,00

III.
Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta (Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums 35. pants (3)apakšpunkts
Pamatojoties uz Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātu personu vai ģimeni Stopiņu novadā tiek uzskatītas personas vai ģimenes,
kuru vidējais ienākums pēc nodokļu nomaksas uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas
valstī (šobrīd 162,00 Ls uz vienu personu ģimenē)
Maznodrošinātām ģimenēm/personām pabalsti tiek piešķirti izvērtējot ienākumus
Stopiņu novada saistošajos noteikumos “Par sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības piešķiršanas kārtību” ir noteikti atvieglojumi sociālajām grupām bez
ienākumu izvērtēšanas.
Pabalstu piešķiršanas kārtību un izmaksājamās summas sociālajām grupām nosaka Stopiņu novada dome.
Tabulā ir apkopoti pabalstu veidi, kādus sniedz pašvaldība iedzīvotājiem –
neizvērtējot ģimenes ienākumus un trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm – izvērtējot ienākumus.
Neizvērtējot ģimenes kopējos ienākumus
Pabalsta veids/sociālā grupa
Summa Ls
piezīmes
Pabalsts bērna piedzimšanas ga- 100,00 Ls Ja viena no bērna vecākiem
dījumā
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā ne mazāk, kā vienu
gadu pirms bērna dzimšanas
un bērna dzīvesvieta deklarēta
Stopiņu novadā. Izmaksā nekavējoties
Pabalsts bēru gadījumā

80,00 Ls

Vienreizējs pabalsts dokumentu
atjaunošanai un iztikai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

20,00 Ls

Ja mirušais bijis deklarēts Stopiņu novadā. Izmaksā nekavējoties
Jāuzrāda izziņu no ieslodzījuma vietas. Izmaksā nekavējoties
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Vienreizējs pabalsts bērniem bā- 325,00 Ls
reņiem pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes
aprūpei

Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums. Pabalsta apmēru
regulē LR spēkā esošie normatīvie akti

Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes
aprūpei, ja sekmīgi mācās vidusskolā vai augstskolā

45,00 Ls

Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums, izziņu no mācību
iestādes. Pabalsta apmēru regulē LR spēkā esošie normatīvie akti

Pabalsts tuberkulozes slimniekiem ambulatorās ārstēšanās
laikā

1,00 Ls
dienā

Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums. Ārsta izziņa par
ārstēšanās nepieciešamību un
laika periodu.

Pabalsts pacientam ar hronisku
nieru nepietiekamību, kuram nepieciešama dialīze

50,00 Ls
mēnesī

Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums. Ārsta izziņa par
dialīzes nepieciešamību

Sabiedriskā transporta pakalpo- Līdz 10,00
jumu apmaksai personām vecu- Ls mēnesī
mā no 80 gadiem (izņemot 1.un
2. grupas invalīdus)
Pabalsts audžuģimenēm

Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums. Sabiedriskā transporta biļetes.

100,00 Ls Pamatojums-Bāriņtiesas lēmēnesī par mums, savstarpējais līgums
katru bērnu (audžuģimene, pašvaldība)

Apkures pabalsts: 1.grupas invalīdiem; bērniem invalīdiem (līdz
16 gadu vecumam); daudzbērnu
ģimenēm; politiski represētām
personām

60,00 Ls
apkures
sezonā.

Dzīvokļos dzīvojošiem-pārskaita Ls 10,00 mēnesī māju
apsaimniekotājiem. Privātmājās dzīvojošiem- izmaksā visu
summu Stopiņu novada domes kasē

Vienreizējs apkures pabalsts
Rumbulas iedzīvotājiem

Pabalsta piešķiršanas kārtību
un izmaksājamo summu nosaka Stopiņu novada dome

Pabalsts medicīnas pakalpojuLīdz
mu, zāļu, stomatoloģijas pakal- 200,00 Ls
pojumu, briļļu iegādei, slimnīgadā
cas, endoprotezēšanas, veselības
apdrošināšanas polises, med.rehabilitācijas apmaksai, Rumbulas iedzīvotājiem (Getliņu izgāztuves piesārņotājā zonā un tās
apkārtnē)

Nepārsniedzot Ls 200,00 uz
vienu ģimenes locekli gadā.

Pabalsti svētkos, skolas piederumu iegādei, uzsākot jauno mācību gadu

Pabalsta piešķiršanas kārtību
un izmaksājamo summu nosaka Stopiņu novada dome

Sociālo pakalpojumu apmak- Apmaksa
sa – psihologa pakalpojumus pēc pieviebērniem, bērnu rehabilitāciju un notā rēķina.
uzturēšanos sociālās aprūpes institūcijās

Pamatojoties uz Bāriņtiesas
lēmumu, speciālistu slēdzienu par bērna ievietošanu institūcijā

Pabalsti izvērtējot ģimenes ienākumus trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm [ar noteikumu, ka ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc
pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta
(Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 35. pants (3)apakšpunkts)]
Lai saņemtu pašvaldības sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību
maznodrošinātām ģimenēm:
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ģimenes ienākumus apliecinošie
dokumenti, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz konkrētā pabalsta piešķiršanu un saņemšanu (ārsta izziņas, čeki, kvītis
u.c.). Bezdarbniekiem jāveic līdzdarbības pienākumi – jāiesaistās dažādos nodarbinātības pasākumos u.c. aktivitātēs, lai uzlabotu ģimenes sociālo situāciju.
Pabalsta veids/sociālā
grupa
GMI (garantētā minimālā
ienākuma) pabalsts

Summa Ls
40,00 Ls,
bērniem 45,00 Ls

piezīmes
GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību
starp MK noteikto GMI
līmeni katram ģimenes
loceklim un trūcīgas
mājsaimniecības kopējiem ienākumiem

Mājokļa pabalsts:
dzīvokļa pabalsts,

60,00 Ls gadā

Dzīvojamās telpas īres
(apsaimniekošanas maksas) apmaksa tiek piešķirta uz trīs mēnešiem
divas reizes gadā
(Ls 30,00x2) Pēc personas lūguma

pabalsts kurināmā iegādei

60,00 Ls
vai 6m³ malka gadā

Pabalsts ģimenēm ar
nepilngadīgiem bērniem:
Skolas piederumu iegādei
Brīvpusdienas skolā
Bērnudārza apmaksa
Vasaras nometņu apmaksa

Izziņa no skolas Apmaksa pēc pievienotā
30,00 Ls gadā skolniekam rēķina
50% no dienas maksas
50,00 Ls katram bērnam

Pabalsts medicīnas
pakalpojumu apmaksai:
nestrādājošiem
pensionāriem,
1.un 2.grupas invalīdiem,
bērniem invalīdiem,
ģimenēm ar
nepilngadīgiem bērniem

Summa Ls gadā:
20,00 – zobu labošanai;
50,00 – zobu
protezēšanai,
20,00 – briļļu iegādei;
30,00 – zāļu iegādei;
25,00 – ārstēšanās
slimnīcā;
50,00-gūžas un ceļa
locītavas protežēšanai;
50,00 – med.
rehabilitācijai;
40,00 – vesel.apdroš.
polisei;
20,00 – med.
pakalpojumiem

Pensionāriem un pensijas vecuma invalīdiem
nepieciešams iesniegt
izziņu par atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumiem un materiālo
stāvokli (Ministru Kabineta noteikumi Nr.288,
p.3.2, no 21.04.2008.)

Pabalsts sociālajai
rehabilitācijai (atkarību
ārstēšanai u.c.)

Līdz 60,00 Ls gadā

Pabalsts tiek piešķirts
pēc sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanas

Ēdināšanas pabalsts
īpašās dzīves grūtībās
nonākušām personām

15,00 Ls mēnesī

Pēc individuālās sociālās situācijas izvērtēšanas

Vienreizējs pabalsts
izvērtējot situāciju

30,00 Ls gadā

Pēc individuālās sociālās situācijas izvērtēšanas

Sociālo pakalpojumu
apmaksa – psihologa
pakalpojumus bērniem,
bērnu rehabilitāciju un
uzturēšanos sociālās
aprūpes institūcijās

Apmaksa pēc pievienotā Pamatojoties uz Bāriņrēķina
tiesas lēmumu, speciālistu slēdzienu par bērna
ievietošanu institūcijā
vai vecāku iesniegumu
par psihologa pakalpojuma nepieciešamību

Invalīdiem, pensionāriem
Sociālo pakalpojumu
apmaksa – aprūpei mājās
vai institūcijā vientuļām
personām, kurām nav
apgādnieku vai tās
attaisnotu iemeslu nespēj
veikt aprūpi

Aprūpei institūcijā –
apmaksa pēc pievienotā
rēķina, 50,00 Ls mēnesī,
pabalsts aprūpei mājās
Aprūpētāja pakalpojumi

Ja persona ievietota
pansionātā, tā par pakalpojumu maksā 85%
no ienākumiem-pārējo sedz apgādnieki vai
pašvaldība.
Aprūpei mājās pabalsts
tiek piešķirts vientuļām,
slimām personām uz
laiku (pēc nepieciešamības).
Aprūpētāja pakalpojumi dzīvesvietā tiek piešķirti kā alternatīva tām
personām, kurām nav
nepieciešama diennakts
uzraudzība institūcijā
(pansionātā)

Vēlos piebilst, ka katras ģimenes sociālā situācija ir individuāla, tādēļ neskaidrību gadījumā varat zvanīt pa tālr. 67910792 vai ierasties personīgi uz konsultāciju Stopiņu novada domes sociālajā dienestā: pirmdienās no plkst.11.0019.00, ceturtdienās no 9.00-18.00, pusdienu pārtraukums no 13.00-14.00
Informāciju sagatavojusi Stopiņu novada domes
sociālā dienesta vadītāja Ilma LĀČGALVE
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Vai Jûs zinâjât:

Rudens svçtki
Stopiòu pamatskolas PII grupâs
Tērēza Zaļeska
skolotāja

Sauriešu ciemata iedzīvotājs, dejotājs un
deju skolas EXTREME vadītājs Vadims Čerepanovs ir piedalījies Krievijas televīzijas
1.kanāla populārākajā raidījumā – konkursā
“Minuta Slavi’’. Raidījums uz ekrāniem būs redzams novembrī.
Skatīsimies un atbalstīsim savējo! Mākslinieka dalību konkursā finansiāli atbalstījusi
Stopiņu novada dome.

Vējš nežēlīgi rausta rudenīgās lapas, ierauj
savā virpulī, tad ļauj tām turpināt savu gaitu.
Lapas atrod vietu tuvējā pastaigu mežā un rotaļu laukumos, priecējot lielākas un mazākas pēdiņas ar savu čaboņu.
Bērnus ik pa laikam sagaida draudzīgā,
rudā vāverīte, kuras mājoklis ierīkots tuvējā
priedē pie bērnudārza žoga. Šodien vāverīte
brīnās – kur gan palikuši jautrie un draiskulīgie bērnu pulciņi?
Jā, ko gan dara bērni? Palūkosimies!
Grupu telpas sagaida ar omulīgi rudenīgu
noskaņu. Grupu noformējums ļauj iepazīties
ar audzinātāju izdomas bagātību katrā bērnudārza grupā ar rudens tematiku saistītie darbiņi priecē pašus bērnus un audzinātājas, gan
bērnu vecākus. Zīmējumi, aplicējumi un rokdarbu darinājumi liecina par bērnu iztēli, iz-

domu, izpratni par lietām un parādībām.
Līdzīgu noskaņu rada rudens izstāde bērnudārza zālē. No augļiem, dārzeņiem un meža
veltēm veidotās kompozīcijas, kā katru gadu,
pārsteidz ar bērnu un vecāku izdomu un prasmi uzburt fantastiskus pasaku tēlus, dažādu
dzīvnieku un putnu figūras, izveidot gleznas
no lapām un ziediem un citus darinājumus. Tos
skatoties spīd bērnu acis un tā vien gribas pirkstiņu piedurt savam darbiņam.
Skaistā rudens raganiņa (veidojis Daniils)
gūst atzinību no visiem klātesošajiem. Kartupeļu vīriņi un kartupeļu eži (Akims) sacenšas
savā starpā. Lūk, Ruslana milzīgais ābolu tārps
meklē gardāku kumosiņu. Ričarda lielā pūce
paslēpusies aiz zara, aizdomīgi nolūkojas uz
krāsaino papagaili (Oļesja) un Ņikitas strausēnu ligzdiņā. Jegora citronpelītes mēģina pagaršot Buratīno zābaciņu (Dāvids).
Pilno raksta tekstu Jūs varat izlasīt Stopiņu
novada domes mājas lapā www.stopini.lv
sadaļā – Stopiņu pamatskola

Getliòu ielas rekonstrukcija ir sâkusies
Andris KURZEMNIEKS
domes izpilddirektors
Uzsākti Getliņu ielas rekonstrukcijas darbi Rumbulā. Jau 2007.gada 14.aprīlī Dome
noslēdza vienošanos ar SIA “Consolis Latvija” par tehniskā projekta izstrādi Getliņu ielas
rekonstrukcijai. Rodas jautājums – kāpēc tieši
ar SIA “Consolis Latvija” bija jāslēdz šī vienošanās. Lietas būtība ir tajā apstāklī, ka pašvaldībai ceļa fonda līdzekļi patreiz visu pašvaldības ceļu uzturēšanai un remontiem sastāda mazāk kā 100 tūkst. Ls/gadā, bet minē-

tās ielas rekonstrukcijai nepieciešamie finan- paredzēts atjaunot lietus kanalizācijas, fekāsu līdzekļi vajadzīgi vairāk kā 500 tūkst. Ls. lo kanalizāciju, noasfaltēt ielu, uzliekot jauOtrkārt, SIA “Consolis Latvija” ražo betona nus bortakmeņus. Ņemot vērā, ka asfaltēšanas
konstrukcijas un minēto ielu izmanto gan pats, darbus var veikt pie noteiktām āra gaisa temgan viņa klienti, veicot kravu pārvadājumus peratūrām, iespējams, ka minētie darbi būs jāar lieltonnāžas kravas transportu. Pēc tehniskā veic 2010.gada pavasarī. Vienā ziņā tas varbūt
projekta izstrādes un saskaņošanas 2009.gada ir pat pozitīvāk, jo grunts un ielas pamatne la17.februārī pašvaldība ar SIA “Consolis Lat- bāk nosēdīsies. Gar minēto, ielu no piecstāvu
vija” noslēdza papildus vienošanos par reā- daudzdzīvokļu mājas līdz Granīta ielai parelo rekonstrukcijas darbu izpildes termiņiem. dzēts izbūvēt arī gājēju celiņu. Par šo darbu
Atbilstoši šai vienošanās nosacījumiem darbi izpildi pašvaldība noslēgusi vienošanos ar SIA
bija jāuzsāk pavasarī, bet ņemot vērā firmas “Brookland New Technologies”, kura ir proīpašnieku uzstādījumus, darbi tika uzsākti ti- jekta attīstītāja minētajai daudzdzīvokļu mājai
kai augusta mēnesī. Projekta realizācijas gaitā Getliņu ielā 9.

Mana vasara
Artūrs ZELTIŅŠ
speciāli “Tēvzemītei’’
Mana vasara šogad ir bijusi īpaša.
Pateicoties manas vecmammas aktivitātēm, kura ir iestājusies Latvijas Audžuģimeņu
biedrībā arī mana ikdiena ir kļuvusi daudz interesantāka. Šogad man bija iespēja piedalīties divos aizraujošos starptautiskos projektos.
Pirmais mans jaukais vasaras piedzīvojums
bija, kad man un vēl vienam zēnam no biedrības bija iespēja braukt uz Zviedriju. Latvijas
Audžuģimeņu biedrība ir sadarbības partneri
Zviedrijā-organizācija Zviedrijas -Latvijas Ne-
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twerk, kuru sadarbības rezultātā ir tapis projekts “Summer child” un tā ietvaros 2 nedēļu
garumā mēs viesojāmies zviedru ģimenē. Šajā
laikā mēs daudz laika pavadījām aktīvi atpūšoties – spēlējot futbolu, basketbolu, golfu, jājot
ar zirgu, peldoties un dodoties izbraukumos
un darot citas interesantas lietas. Tā kā ģimenē bija 3 bērni un tieši 2 zēni manā vecumā,
tad pavadīt brīvdienas kopā ar saviem vienaudžiem citā valstī bija tiešām jauki un es esmu
ieguvis jaunus draugus....
Savukārt, otrs mans aizraujošais piedzīvojums bija dalība jauniešu apmaiņas projektā
“Nauxity II”, ko atbalstīja Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra. Jauniešu apmaiņa

notika Francijā netālu no Nantes, projektā piedalījās jaunieši vecumā no 14 līdz 17gadiem
no Francijas, Itālijas un Latvijas. Jau Latvijā,
es tiku iesaistīts projekta sagatavošanā. Man
bija iespēja piedalīties Jaunatnes Starptautisko
programmu aģentūras organizētā apmācību seminārā, kurā mēs aizstāvējām mūsu projektu.
Pirms došanās uz Franciju jauniešu grupa no
Latvijas Audžuģimeņu biedrības daudz strādāja pie mūsu valsts prezentācijas un līdz ar to
mums bija iespēja labāk iepazīt vienam ar otru
un sadraudzēties.
Turpinājums nākamajā informatīvā izdevuma
“Tēvzemīte’’ numurā

2009.gada oktobris

Deputâta dienasgrâmata
Aldis GRUNDE
deputāts
Pēc “Deputāta dienasgrāmatas” pirmā raksta, kas tika publicēts paša izdotā un izplatītā avīzē, gribu pateikt paldies visiem tiem, kas man
rakstīja! Bet jāatdzīst, biju gaidījis lielāku atsaucību ar novada iedzīvotāju ierosinājumiem.
Rakstu sākotnēji bija paredzēts bublicēt “Tēvzemītē”, ko deputāti noraidīja, jo tajā laikā nebija
neviens dokuments, kas aizstāvētu tiesības paust
savu deputāta viedokli. Tas ierosināja izstrādāt
informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” nolikumu,
kas ne tikai ierobežo, bet arī uzliek pienākumus
informatīvā izdevuma veidotājiem nodrošināt
iedzīvotājus ar noderīgu informāciju. Vairs nedrīkst atteikt publikāciju ne privātpersonām ne
juridiskām personām, ja tā nesatur nepatiesu informāciju un atbilst nolikumam.
Nolikuma apspriešanas domes sēdē piedalījās profesionāla žurnāliste, mūsu novada iedzīvotāja – Eva Lūse, kura sniedza pamatotu
kritiku par informāciju, kas tiek publicēta un
galvenokārt informāciju, kas netiek publicēta
laikrakstā “Tēvzemīte”. E.Lūse ierosināja arī
iestrādāt izmaiņas nolikumā, lai būtu obligāti
jāpublicē atskaites par budžetu, īpaši sociālo,

Ziòo 901

(9.09.2009 – 25.10.2009)
1.10. – Tika saņemta telefoniska informācija no
SIA “Ulbroka” apsarga par to, ka SIA “Ulbroka” teritorijā atrodas zagļi.
2.10. – Tika saņemta telefoniska informācija par
radušos konfliktu maksas stāvvietā, Ulbrokā, Institūta ielā 1. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrota situācija, konflikts atrisināts;
4.10. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts jaunietis, kurš Sauriešos pie nama Nr.1, sabiedriskā vietā, uzvedās agresīvi un atradās tādā
alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu;
6.10. – Tika saņemta informācija par nelegālu cigarešu tirdzniecību pie veikala “Depo”, Lubānas ielā;
7.10. – No Ulbrokas aptiekas jaunieši nozaga
trīs pudelītes ar zivju eļļas tabletēm;
8.10. – Tika izteikts brīdinājums par saukšanu
pie administratīvās atbildības sievietei, kura smēķēja Institūta ielas nama Nr.30 otrā stāva koplietošanas virtuvē;
– Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Dreiliņos, ierodoties notikuma vietā, ar
ģimenes locekļiem veiktas pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas
10.10. – Tika saņemta informācija par konfliktu
starp kaimiņiem Cekulē, Dzeņu ielā.
– Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Sauriešos, ierodoties notikuma vietā,
konflikts atrisināts uz vietas;
11.10. – Tika saņemta informācija par to, ka
DUS “Lukoil” Rumbulā radies konflikts ar apmeklētāju. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrota

iedzīvotājiem vienkāršā un saprotamā veidā,
novada nākotnes plāniem, projektu publicēšana, par svarīgākajiem jautājumiem rīkot iedzvotāju aptaujas, lai parādītos arī opozīcijas viedoklis, mājas lapā izveidotu deputātu blogus,
reizi ceturksnī informēt par budžeta izpildi.
Izstrādātais Stopiņu novada domes informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” nolikums, ar
labojumiem, ir pieņemts. Un tagad no lasītāju
aktivitātes ir atkarīgs vai avīze būs ar tukšiem,
informāciju nesaturošiem rakstiem, informāciju, kas nesniedz priekštatu par notiekošo novadā un domē lemto vai kļūs par interesantu un
noderīgu lasāmvielu. Man liekas svarīgāks ir
skaidrojums – kāpēc jāslēdz jauni līgumi bērnudārzā, kādas tur ir izmaiņas, kadas tam ir juridiskas sekas, nevis audzinātāju ekskursija, vai
paziņojums par apkures sezonas sākumu, bet
parādīt un izskaidrot kādu labu piemēru kā renovēt un siltināt mājokli, un tā panākt labākus
un lētākus sadzīves apstākļus, cik tas maksā,
kā to izdarīt. Valstī tiek noteikts majokļa nodoklis, cik tas izmaksās novada iedzīvotājiem
(iemācīt pašiem to aprēķināt), tās būtu tās aktuālās un interesējošās lietas.
Šīs dienas aktuālais jautājums ir par Juglas
internātskolu. 11.novembrī deputātiem būs jālemj vai pārņemt šo skolu pašvaldības īpašumā,

ja nē, Izglītības ministrija to taisās slēgt. Tuvākajā nākotnē šis objekts varētu neprasīt papildus līdzekļus, bet šajos laikos neko nevar zināt, nav garantijas ka valsts finansējums skolai
saglabāsies solītajā līmenī, domājot ilgtermiņā,
pašvaldība iegūtu zemi ar ēkām, darba vietas
utt., tāpēc man būtu svarīgs iedzīvotāju viedoklis, lai pieņemtu pareizu šo svarīgo lēmumu.
Velreiz vēlos aicināt Stopiņu iedzīvotājus
aktīvāk iesaistīties novada dzīvē, kā arī rakstīt
kādu jūs vēlētos redzēt nākotnē informatīvo izdevumu, kā jūs vēlētos to saņemt. Norādīt vietas, kur ērtāk to saņemt. Varbūt jūs vēlētos to
saņemt savā pasta kastītē apmaksājot piegādi?
Lūdzu sūtīt informāciju par jums “sasāpējušām” tēmām, par lietām, ko deputāti var atrisināt. Negribu ticēt, ka tikai man pazīstamiem
bērniem skolā ir aukstas un mazas pusdienu
porcijas, tas ir kā piemērs, bet par šādiem gadījumiem ir jāziņo un tas jāuztver kā pilsoniskais
pienākums. Deputāts nevar pamanīt visus pārkāpumus vai kaitējumus (piemēram, būvniecībā, tiek bojāts ceļš vai nodarīts kaitējums dabai
utt.). Esiet aktīvi! Sūtiet vēstules uz domes epastu: novada.dome@stopini.lv , vai man personīgi zvanot MT 29473102, rakstot vlstopini@gmail.com, vai uz domes pasta adresi: Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV-2130.

vīrieša personība un vīrietis nogādāts uz dzīvesvietu Rīgā;
13.10. – Tika aizturēta un Valsts policijas Salaspils iecirknī nogādāta persona, kurai ir piemērots administratīvais arests;
16.10. – Tika saņemta informācija par to, ka
Upeslejās, autobusa pieturā trokšņo jaunieši. Ar pašvaldības policijas klātbūtni un veicot pārrunas ar jauniešiem, konfliktsituācija tika novērsta;
18.10. – Tika saņemta informācija par to, ka pie
radiostacijas atrodas pamests busiņš, kam kravas
kaste pilna ar metāllūžņiem. Tika noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks un veikta kravas pārbaude;
21.10. – Tika sniegts atbalsts VP Salaspils iecirkņa policijas darbiniekiem aizturēt vīrieti, kas uzvedās agresīvi, grūstījās, lamājās un nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām prasībām. Minētā persona
tika aizturēta un nogādāta VP Salaspils iecirknī;
– Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu Vālodzēs, ierodoties notikuma vietā, ar ģimenes
locekļiem veiktas pārrunas un noskaidrots domstarpību cēlonis;
– Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Institūta ielā, ierodoties notikuma vietā,
skandāla rīkotājs tika aizturēts un uz rakstiska pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni
līdz pilnīgai atskurbšanai;
22.10. – Pēc VP Salaspils iecirkņa policijas darbinieku lūguma, Līčos tika aizturēta persona un nodota VP Salaspils iecirkņa policijas darbiniekiem;
24.10. – Tika saņemta informācija par to, ka Institūta ielas kāda nama kāpņu telpā atrodas vīrietis
alkohola reibuma stāvoklī. Ar personu veiktas pārrunas, pēc kā minētā persona kāpņu telpu pameta;
– Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Upeslejās, ierodoties notikuma vietā, ar
ģimenes locekļiem veiktas pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas.

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai
nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas ar 30 personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 17 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 9 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas 11 personas.
Stopiņu novada pašvaldības policija, pamatojoties uz Iekšlietu Ministrijas Rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanai, jau 2008. gadā sāka veikt
zemes īpašumu apsekošanu un to īpašnieku apzināšanu Stopiņu novadā, ar mērķi noskaidrot zemes īpašumus, kuros īpašnieki nepilda zemes apsaimniekošanas pasākumus, kas izpaužas kā zāles nepļaušana,
lai tiktu novērsta kūlas veidošanās. Apsekošanas rezultātā, daudzi zemes īpašnieki tika saukti pie likumā
paredzētās administratīvās atbildības.
Arī 2009. gadā Stopiņu novada pašvaldības policija turpina zemes īpašumu apsekošanu, kuros īpašnieki nepilda zemes apsaimniekošanas pasākumus
ar mērķi palielināt ugunsdrošību kūlas dedzināšanas
laikā Stopiņu novadā.
Šogad par zemes apsaimniekošanas pasākumu
nepildīšanu, kas izpaužas kā zāles nepļaušana, lai
tiktu novērsta kūlas veidošanās, tika brīdināti 95 zemes īpašumu īpašnieki. Lai gan, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, šogad zemes īpašumu īpašnieki ir daudz
atsaucīgāki un daudz labprātāk saved kārtībā savus
īpašumus, jo saprot, ka viņu bezdarbības rezultātā
postījums dabai un kaimiņu īpašumiem, un pat cilvēku dzīvībai var būt ļoti liels, tomēr ir zemes īpašumu
īpašnieki, kas, neraugoties uz pašvaldības policijas
brīdinājumiem un pat masu medijos atspoguļotajiem
kūlas ugunsgrēku postījumiem, turpina ignorēt drošības pasākumus.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada pašvaldības
policijas un Valsts policijas materiāliem.
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Dzimtsarakstu informâcija

Ulbrokas vidusskola realizēs projektu.

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Tā aiziet gadi,skaisti,skarbi,
Ar tiem ir kopā tavi krietnie darbi.
Zem gadu nastas vēlam nenogurt
Un gaišu pavardu joprojām kurt .
I.Gandre
70 – Valentīnu Semjonovu
Aleksi Opjaniševu
75 – Ņinu Karakoni
Mihailu Loginovu
80 – Paulīni Gurjevu
Zenonu Martuzānu
Genrihu Sarbantoviču
Staņislavu Taškānu
85 – Austru Fogeli
Jeļenu Orlovu
Leonu Vecvanagu
90 – Lidiju Motasovu
95 – Martu Pareizu
Vēlam, stipru veselību un vēl daudzus
gaišus un prieka pilnus gadus!

Projekta „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” ietvaros:
1) četrās grupās, divos dažādos apguves līmeņos trīsdesmit divi cilvēki apgūs angļu valodu
(katrā grupā astoņi cilvēki).

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Vai cilvēks var nolīt kā lietus,
Atnākt kā sniegs.
Vai būt kā migla, kas glāsta,
Kad cauri tai ej?
Var, ja viņa vairs nav.

2) divpadsmit cilvēku grupai, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, notiks latviešu valodas
apmācība.

M.Svīķe

Vladimirs Ščetilovs
Boriss Ivanovs
Večeslavs Brekmanis
Tamāra Šedko
Antoņina Zelča
Konstantīns Ņevstrujevs
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Ulbrokas sporta kompleksā katru
pirmdienu un trešdienu, plkst. 19.30,
notiek aerobikas nodarbības.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Pirmdienās nodarbība ABL (abdomonal, buttocks, legs) – vēderprese, sēžas muskuļi un kājas.
Efektīva nodarbība ķermeņa problēmzonām.
Piemērota jebkuram sagatavotības līmenim. 20
min aerobika, 35 min spēka vingrinājumi, 5 min
stiepšanās.
Trešdienās nodarbība CALLANETICS – speciāli
izstrādāts vingrinājumu komplekss, kura pamatā ir vairākkārtēja vingrinājumu atkārtošana. Ja
Jūs vēlaties iegūt skaistu, vingru un lokanu ķermeni, kā arī nostiprināt ķermeņa dziļo muskulatūru, tas ir domāts Jums. Piemērots dažādiem
sagatavotības līmeņiem.
Aerobika lieliski trenē sirds un asinsvadu sistēmu, sadedzina taukus, stimulē imūnsistēmu,
palīdz novērst tauku nogulsnēšanos artērijās un
lieliski paceļ garastāvokli.
Ar skaistu augumu nepiedzimst, to veido!
Atnāc un pamēģini!
Sīkāka informācija web: aerobika.ucoz.lv,
tel.: 26406990.
Trenere Alīna.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas

Sestdien, 2009. gada 14. novembrī aicinām

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ar sauli ienāci pasaulēTavam mūžam lemts gaismu izstarot.
Lai izdodas Tevim šaisaulē
Degt gaismā un citiem to prast vēl dot!
Anastasiju Perehodjko
Matveju Bulatovu
Arinu Jagupovu
Artūru Jagupovu
Veroniku Veideri
Mišelli Mesingu

“KRĒSLAS STUNDA”
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā
otrdien, 2009.gada 10.novembrī,
plkst. 18.00

3) uzņēmējdarbības un mārketinga pamatzināšanas un pamatelementus apgūs divpadsmit
cilvēku grupa.
4) pašražošanas prasmes (interjera priekšmetu
izgatavošana, dažādu materiālu apgleznošana
un apdruka, filcēšana, rotaslietu izgatavošana)
apgūs divpadsmit cilvēki.
Visas augstākminētās apmācības Stopiņu
novada iedzīvotājiem būs BEZMAKSAS.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2009.gada
2.decembrim uz e-pastu: supervizors@inbox.lv.
CV un motivācijas vēstuli var rakstīt ar roku un
sūtīt pa pastu Ulbrokas vidusskola, ciemats “Vālodzes”, Stopiņu novads, Rīgas rajons, p.n. Ulbroka
LV-2130 vai iesniegt personīgi Ulbrokas vidusskolā, nododot dežurantam ar norādi projektam
“Pārmaiņu iespēja skolām”. Krievvalodīgie, kuri
vēlas pieteikties uz latviešu valodas apmācību
CV un motivācijas vēstuli var iesniegt krievu valodā. Tuvāka informācija pie Ulbrokas vidusskolas sociālā pedagoga Mārītes Grīviņas – Krauzes,
tālr. 67910640, lūgums zvanīt no 9.00 – 14.00,
no otrdienas līdz piektdienai vai e-pasts: supervizors@inbox.lv.
Pilns raksta teksts pieejams Stopiņu novada
mājaslapā www.stopini.lv, sadaļā – Ulbrokas
vidusskola

Knuta Hamsuna jubilejas gada un Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēka piedāvā
izstādi, kas veltīta gan K. Hamsuna dzīves
gājumam un radošajai darbībai, gan šī gada
„Krēslas stundas” tēmai – „Karš un miers Ziemeļvalstīs”. Izstādē piedāvātajos avotos apzinātas Ziemeļvalstu savstarpējās politiskās un
kultūrvēsturiskās aktivitātes. Aicinām iepazīties
arī ar bibliotēkā pieejamajiem Knuta Hamsuna darbiem latviešu valodā, kā arī K.Hamsunu
raksturojošus analītiskus apskatus citu autoru
redzējumā.
Izstāde Ulbrokas bibliotēkā skatāma visu novembra mēnesi.

UZ IGO KONCERTU
MĀLPILS MUIŽĀ!

Programmā:
• Šīgada tēmai „Karš un miers” veltītā Johana
Ludviga Runeberga darba „Leitnants Stols”
(tulk.Guntars Godiņš, Juris Kronbergs) lasījums.
• Rakstnieka Knuta Hamsuna dzīves jubilejas
gadam veltīta tematika.
• Stāstījums par Ziemeļvalstu politiskajām
attiecībām un sadzīves ainiņām.
• Vakarēšana draudzīgā noskaņā.

Plkst. 13.30 izbraukšana no Stopiņu novada domes, Institūta ielā 1, Ulbrokā.
Plkst. 14.00 izbraukšana no Strēlnieku laukuma Rīgā.
Plašāka Informācija par ekskursijas programmu,
kā arī pieteikšanās un samaksa Ulbrokas bibliotēkā līdz 10.novembrim(tārunis 67910503)
Cena: 24,- Ls
Cenā ietilpst: tūristu klases autobusa noma, gidu
pakalpojumi, ekskursija muižā un koncerta biļete, sieru degustācija un izstādes apmeklējums .
Cenā neietilpst: ēdināšanas izdevumi.

Laipni aicināti visi bibliotēku lietotāji un aktīvi
pasākumu apmeklētāji!

Patīkamu atpūtu Jums piedāvā
„Skaisto skatu aģentūra”!

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 2009.gada 4. novembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

