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Cienîjamie iedzîvotâji!
Jānis PUMPURS
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
Ekonomiskās lejupslīdes laikā aktualizējušies sociālie jautājumi. Vēlētos Jūs informēt
par esošo situāciju mūsu novadā.
No septembra mēneša sadarbībā ar Nodarbinātības vaLs ts aģentūru nodrošinām ar darbu 15 novada iedzīvotājus – stipendiātus, kuriem tiek piešķirtas vaLs ts apmaksātas darba
iespējas vaLs ts maksātās stipendijas Ls 100
apmērā mēnesī. Līdz gada beigām plānojam
nodrošināt 60 darba vietas. Par iespējām pieteikties uz šiem darbiem interesēties Stopiņu
novada domē – pie sekretāres Guntas Ozolas,
t. 67910518, e-pasts novada.dome@stopini.lv.
Pretendentam uz darbu un stipendiju ir jābūt
piešķirtam bezdarbnieka statusam un uz šo brīdi persona nav bezdarbnieku pabaLs ta saņēmējs. Ir svarīgi, ka mūsu novada iedzīvotājiem
būs iespēja strādāt un saņemt kaut minimālu finansiālu atbaLs tu.
Augusta un septembra mēnešos ir saņemti 269 iesniegumi par sociālo palīdzību. Piešķirti pabaLs ti Ls 10 701 apmērā. Ir piešķirts
trūcīgas ģimenes statuss 25 ģimenēm (81 personai). Garantēto iztikas minimuma pabaLs tu,
kas ir Ls 40 uz cilvēku, mūsu novadā saņem 2
personas. 38 bērniem ir piešķirta 50% atlaide
par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē. 95
bērniem ir piešķirtas brīvpusdienas. Tika piešķirts pabaLs ts 174 (daudzbērnu ģimeņu, bērni invalīdi, aizbildņu un audžuģimeņu) skolēniem uzsākot jauno mācību gadu, par kopējo
summu Ls 6020. PabaLs ts skolas piederumu
iegādei 86 maznodrošināto ģimeņu skolēniem
par kopējo summu Ls 2580. PabaLs ts kurināmā iegādei 25 ģimenēm par kopējo summu

Ls 1500 un 16 ģimenēm ir piegādāta malka
6m³ Ls 1872,48 apmērā. Par iespējām saņemt
sociālos pakalpojumus interesēties mūsu sociālajā nodaļā: t.67910792 vai sociāla.nodala@
stopini.lv, vai personīgi novada domē. Mūsu
speciālisti atbildēs uz visiem Jums interesējošiem jautājumiem.
Stopiņu novadā ir sācies jaunais mācību
gads. Esam labi pastrādājuši, lai visas izglītības iestādes uzsāktu darbu un realizētu mācību
programmas. Kopš jūlija mēneša vaLs ts vairs
nepiešķir finanšu līdzekļus 5-6gdīgo bērnu apmācībai, apzinoties, ka izglītība ir viena no
mūsu prioritātēm Stopiņu novada dome ar septembri nav samazinājusi pedagogu atalgojumu
nevienā no mūsu PII iestādēm. Mūsu izglītības
iestāžu skaits ir palielinājies – Rīgas rajona reorganizācijas gaitā esam pārņēmuši Gaismas
speciālo internātpamatskolu Rumbulā. Līdz ar
pārņemšanu ir palielinājies darba apjoms daudziem mūsu speciālistiem. Novēlam veiksmi
mācībās skolas skolēniem, un veiksmi kopīgajā
darbā skolas administrācijai, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un domes speciālistiem.
Ikmēneša pabaLs ts Ls 50 apmērā par bērnu, kurš līdz jaunā mācību gada sākumam (septembrim) ir sasniedzis 1,5 gada vecumu, stāvējis rindā uz vietu PII un nav nodrošināts ar vietu
mūsu pirmskolas izglītības iestādēs, tiek izmaksāts 25 mūsu novadā deklarētiem vecākiem. Augustā tie bija 63 vecāki, bet ar septembri šo vecāku bērniņi tika nodrošināti ar vietu mūsu PII,
līdz ar to pabaLs ts ar septembra mēnesi netiks
izmaksāts. Līdzfinansējums Ls 100 apmērā privātās PII apmeklējumam no septembra – 9 bērniem. Ja vēl ir ģimenes, kuru bērni ir reģistrēti
rindā uz vietu PII, sasnieguši 1,5 gadu vecumu
līdz šī gada septembra mēnesim un mēs neesam
nodrošinājuši ar vietu PII jauno mācību gadu

uzsākot, lūgums sniegt iesniegumus Stopiņu novada domē ikmēneša pabaLs ta vai līdzfinansējuma par privātās PII apmeklējumu saņemšanai.
Vēl joprojām turpinām darbu pie novada
teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras
sakārtošanas. Augusta mēnesī pabeidzām darbus un esam atvēruši jaunu grupu pirmskolas
izglītības apgūšanai bērniem Sauriešos, izremontējuši divas interneta klašu telpas un skolotāju istabu Stopiņu pamatskolā. Ar 1.septembri
nomājam telpas Bērzu ielā 12 un esam atvēruši
vēl divas grupas pirmskolas izglītības apguvei
bērniem, kas stāv rindā uz vietu PII. Septembrī
ir pabeigti darbi 1.klases telpu remontam un iekārtošanai Ulbrokas vidusskolā. Tiek veikti pēdējie labiekārtošanas darbi pie Ulbrokas Meža
kapu kapličas un tās apkārtējās teritorijas, ir
izstrādāts Ulbrokas Meža kapu paplašināšanas
skiču projekts, tiek plānoti brauktuves un stāvlaukuma labiekārtošanas darbi pie Ulbrokas
kultūras nama un Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas. Novada labiekārtošanas darbos aktīvi iesaistīti NVA stipendiāti. Lūgums izteikt
savus priekšlikumus, kā Jūs redzat stipendiju
saņēmēju iespējamo nodrošinājumu ar darbu.
Turpinām darboties Ulbrokas ūdenssaimniecības projekta gaitā. Ir pieņemts lēmums ieguldīt pašvaldības dabas resursa finanšu līdzekļus
Upesleju attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai, kur
daļa finansējuma ir plānots piesaistīt no Eiropas, daļu plānojām kā vaLs ts finansējumu.
Saņēmām Vides Ministrijas atteikumu piedalīties ar vaLs ts finansējumu, pieņēmām lēmumu
realizēt šo projektu par pašvaldības līdzekļiem,
piesaistot Eiropas finansējumu.
Stopiņu novada domē rit aktīvs darbs, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību, iestāžu darbu, infrastruktūras uzturēšanu
un pašvaldībai noteikto funkciju realizēšanu.

Biedrîba “Stopiòu un Salaspils partnerîba”
Vita PAULĀNE
priekšsēdētāja vietniece
Šī gada augusta sākumā tika nodibināta
biedrība “Salaspils un Stopiņu partnerība”, lai
tiktu dota iespēja Stopiņu un Salaspils uzņēmē-

jiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām piesakot projektus saņemt finansējumu
lauku teritoriju attīstībai LEADER programmas ietvaros. Biedrības dibināšanas kopsapulcē piedalījās 16 biedri no dažādām interešu
grupām – pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Bied-

rības galvenais mērķis ir izstrādāt un pēc tam
arī īstenot vietējo attīstības stratēģiju, nodrošinot LEADER pasākumu realizēšanu Stopiņu novadā un Salaspils lauku teritorijā. Stratēģija ir izstrādāta un apstiprināta biedrībā, līdz
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ë Sākums 1.lpp.
1.oktobrim tā ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā. Gaidīsim lēmumu par mums piešķirtajiem finansu līdzekļiem lauku atbalstam un zivsaimniecības atbalstam.
Stopiņu novada teritorijā iedzīvotājiem,
nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem un
pašvaldībai tiks dota iespēja iesniegt projektu
pieteikumus un pretendēt uz pieejamo finansējumu katrā no šīm rīcībām. Visiem interesentiem tiks rīkoti semināri par iespējām startēt
LEADER projektos un apmācības par projektu
pieteikumu sagatavošanu.
LEADER programmas ietvaros tika veikta anketēšana ar mērķi noskaidrot, kuras ir tās
nozares, kurām finansējums būtu nepieciešams.
Kā jau sākotnēji tika paredzēts, tad lielākā daļa

2.septembra
un 16.septembra
sçdçs

iedzīvotāju par prioritāti uzskata jaunu darba
vietu radīšanu un infrastruktūras sakārtošanu.
Līdz šodienai daži aktīvisti (te lielu Paldies
vēlētos izteikt Rutai Ilgažai no Salaspils un
Santai Podgaiskai no Stopiņiem, kuras piekrita darboties biedrības valdē un turpmāk aktīvi
strādāt, kā arī visiem biedrības dibinātājiem) ir
veikuši apjomīgu darbu, lai nākotnē varētu piesaistīt diezgan ievērojamus finansu līdzekļus
no Eiropas. Tika apmeklēti semināri, strādāts
pie biedrības dibināšanas, izstrādāta apjomīga
attīstības stratēģija, noteiktas rīcības programmas, izstrādāti vērtēšanas kritēriji u.t.t. Plānojam, ka nākamā gada sakumā varētu sākties
projekta aktivitātes, tāpēc aicinām iepazīties ar
stratēģiju, kura novembra mēnesī tiks ievietota
mājas lapā www.stopini.lv (pēc apstiprināšanas
LAD), plānot savas un domubiedru aktivitātes

zz Uzņemt 1 personu 1. reģistra – “Pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana” Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu rindā;
zz Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu 1
personai;
zz Atbrīvot apdzīvojamo platību 2 personām;
zz Piešķirt dzīvojamo platību 1 personai uz 2
mēnešiem.
zz Neiebilst dzīvesvietas deklarēšanai 1 personai;
zz Atteikt dzīvojamās telpas izīrēšanu 1 personai;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 11 personām;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 2
īpašumiem;

zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR
nepilsonim;
zz Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi 3
īpašumam;
zz Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 1 īpašumam;
zz Atļaut uzsākt detaļplānojuma izstrādi 1 īpašumam;
zz Apstiprināt adresi 37 jauniem īpašumiem;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu 6 vecākam,
kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
zz Piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības
iestādei 11 vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības
iestādēs pirmskolas izglītības programmas
apguvei.
zz Atteikt piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības iestādei 7 vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmskolas izglītības programmas apguvei.
zz Iznomāt Ulbrokas kultūras nama telpas 1
personai pasākuma rīkošanai;
zz Iznomāt telpu virs policijas “Austrumu cīņu”
nodarbību vadīšanai Edgaram Aizpurietim.

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas
kārtību Sociālais dienests nolēma piešķirt:
09.09.2009. sēdes protokols Nr. 18
Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 12 maznodrošinātām personām par summu – 380,40 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 2 personai par summu – 60,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 12 ģimenēm par summu – 360,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5
personām par summu – 50,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu skolas piederumu iegādei 32 skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm par summu – 960,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei

6 maznodrošinātām ģimenēm par summu –
360,00 Ls,
7) Pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem
1 personai par summu – 70,00 Ls,
8) pabalstu sakarā ar ārstēšanos stacionārā
apmaksu 1 personai par summu – 25,00 Ls;
9) trūcīgas personas statuss 9 ģimeņu 31
personai;
10) GMI pabalsts 1 maznodrošinātai personai uz 3 mēnešiem – 120,00Ls;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 1 ģimenes 3 personām;
12) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās atlaidi PII “Pienenīte” 5 maznodrošinātu ģimeņu 7 bērniem;
13) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā 6 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;

(protokoli Nr.6 un Nr.8)

nolemts:

2

un vajadzības. Par neskaidriem vai interesējošiem jautājumiem lūgums vērsties Stopiņu novada domē pie priekšsēdētāja vietnieces Vitas
Paulānes t.26455773, e-pasts: vita.paulane@
stopini.lv.
Turpmākajos mēnešos tuvāk un precīzāk
informēsim Jūs par iespējām LEADER projekta aktivitāšu ietvaros.

3.septembra
ârkârtas sçdç
(protokols Nr.7)

nolemts:

zz Apstiprināt Stopiņu novada Vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā.
zz Apstiprināt Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas vārdiskajā sastāvā:
Aldi Putānu
Aiju Staškeviču
Evitu Rozenbahu-Kalniņu
Pēteri Čerdincevu
Līgu Kurzemnieci
Sandu Medvedi
Tatjanu Vilciņu
Silviju Kokinu
Sidneju Šteinbergu
No 1.oktobra domes sēžu protokolu izvērstā redakcija tiek publicēta Stopiņu novada mājas lapā www.stopini.lv

14) piešķirt brīvpusdienas 15 stopiņu pamatskolas audzēkņiem no maznodrošinātām
ģimenēm;
15) piešķirt brīvpusdienas 13 Ulbrokas vidusskolas audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm;
16) piešķirt brīvpusdienas Rīgas 92 vidusskolas 2 skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm;
17) piešķirt brīvpusdienas Rīgas 88. vidusskolas 1 skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
18) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe
mājās nodrošināšanai uz 6 mēnešiem 2 personām par summu 332,10 Ls;
19) piešķirt pabalstu med.rehabilitācijas
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pasākumiem 1 personai par summu 50,00 Ls;
20) piešķirt pabalstu sociālajai rehabilitācijai 1 maznodrošinātai personai par summu
60 Ls.
Neizvērtējot ienākumus:
21) piešķirt pabalstu sabiedriskā transporta
izdevumu apmaksai 13 personām (80 un vairāk
gadu) par summu – 140,30 Ls.
Kopā: 2967,80 Ls
23.09.2009. sēdes protokols Nr. 19
Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 5 maznodrošinātām personām par summu – 136,94 Ls;
2) vienreizēju materiālo palīdzību 4 personām par summu – 120,00 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 18 ģimenēm par summu – 540,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 4
personām par summu – 65,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu skolas piederumu iegādei 19 skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm par summu – 570,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 5 ģimenēm par summu – 300,00 Ls,
7) Pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem
1 personai par summu – 70,00 Ls,
8) ārstēšanās stacionārā apmaksu 4 perso-

ZIÒO 67910901

(28.08.2009  – 28.09.2009)
Stopiņu novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Kinoloģiskās
federācijas dzīvnieku aizsardzības grupa”, kas
sniedz klaiņojošu, konfiscētu un bezsaimnieka
dzīvnieku izķeršanas, transportēšanas un uzturēšanas pakalpojumus Stopiņu novadā.
Koordinēt līguma izpildi un tās kārtību
Stopiņu novada teritorijā ir pilnvarota Stopiņu
novada pašvaldības policija.
Pamatojoties uz sadarbības līguma nosacījumiem, Stopiņu novada dome vēršas pie novada iedzīvotājiem ar paziņojumu par kārtību,
kādā jāinformē pašvaldība par klaiņojošiem
un bezsaimnieka dzīvniekiem Stopiņu novada
pašvaldības teritorijā:
Par klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem un to atrašanās vietu iedzīvotāji informē
Stopiņu novada pašvaldības policiju, zvanot pa
tālruni 67910901, kas, savukārt, tālāk informē
biedrību “Latvijas Kinoloģiskās federācijas dzīvnieku aizsardzības grupa” un koordinē turpmāko sadarbību. Pēc nepieciešamības, vienojoties
ar biedrību “Latvijas Kinoloģiskās federācijas
dzīvnieku aizsardzības grupa”, Stopiņu novada
pašvaldības policija izbrauc uz vietu, kur atrodas
klaiņojošie dzīvnieki, un fiksē klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas, transportēšanas
un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas faktu.
Privātpersonu dzīvnieku izķeršanas, transportēšanas un uzturēšanas pakalpojumus biedrība “Latvijas Kinoloģiskās federācijas dzīvnieku aizsardzības grupa” sniedz par pašas personas līdzekļiem.

nām par summu – 100,00 Ls
9) trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimeņu 30
personām,
10) piešķirt GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalstu 1 maznodrošinātai personai uz
3 mēnešiem – 120,00 Ls;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 2 ģimeņu 6 personām;
12) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās atlaidi PII “Pienenīte” 4 maznodrošinātu ģimeņu 4 bērniem;
13) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā 3 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;
14) piešķirt brīvpusdienas 2 stopiņu pamatskolas audzēkņiem no maznodrošinātām
ģimenēm;
15) piešķirt brīvpusdienas 9 Ulbrokas vidusskolas audzēkņiem no maznodrošinātām
ģimenēm;
16) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Doma
kora skolas audzēknim no maznodrošinātām
ģimenēm;
17) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Kultūras vidusskolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
18) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 84 vidusskolas skolniekam no maznodrošinātas ģi-

menes;
19) Piešķirt brīvpusdienas 1 Teikas vidusskolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
20) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 22 vidusskolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
21) piešķirt brīvpusdienas 1 Mālpils profesionālās vidusskolas audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
22) piešķirt malku 5 maznodrošinātām ģimenēm – 6m³ katrai;
23) piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe
mājās nodrošināšanai uz 3 mēnešiem 2 personām par summu 300,00 Ls;
24) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu 40,00 Ls;
25) piešķirt pabalstu sociālai rehabilitācijai 2 maznodrošinātām personām par summu
120,00 Ls;
Neizvērtējot ienākumus:
26) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 11 personām (80 un vairāk gadu)
par summu – 145,80 Ls
27) pabalstu par medicīnas izdevumiem 3
Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par
summu 410,18 Ls.
Kopā: 3007,92 Ls

]]]
28.08. – Vairāki nezināmi vīrieši , tērpušies
sarkanos T-kreklos, ar beisbola nūjām izdemolēja atpūtas centra “Liāna” pirmo stāvu, saplēsa pudeles un sadauzīja bāra leti;
1.09. – Tika saņemta telefoniska informācija no SIA “Ulbroka” apsarga par to, ka SIA
“Ulbroka” teritorijā atrodas četras personas ģērbušās melnās maskās. Ierodoties notikuma vietā, tika novērsts zādzības mēģinājums. Tika
veikta apkārtējās teritorijas apsekošana ar mērķi atrast vainīgās personas;
2.09. – Apsekojot meža masīvu pie Institūta
ielas Nr.15, uzieta bezpajumtnieku apmetne. Sadarbībā ar PA “saimnieks” apmetne tika likvidēta;
– Saņemta telefoniska informācija par to,
ka Vālodzēs, Āvu ielā, kādas privātmājas teritorijā staigā sveša persona, iespējams zaglis.
Ierodoties pēc minētās adreses, apsekota mājas
teritorija un tuvējā meža teritorija, aizdomīgas
personas netika manītas;
3.09. – Par nakšņošanu sabiedriskā vietā
pie administratīvās atbildības tika saukta persona, kas par savām naktsmājām bija izvēlējusies Institūta ielas Nr.30 kāpņu telpu;
4.09. – Tika saņemta telefoniska informācija no kāda pilsoņa par to, ka viņa paziņa, kurš
dzīvo Sauriešos, jau trīs dienas neatbild uz telefona zvaniem un never vaļā dzīvokļa durvis,
kā arī to, ka kaimiņiem esot izteicis vēlēšanos
izdarīt pašnāvību. Ierodoties pēc norādītās adreses, durvis atvēra minētā persona, kas atradās redzamā alkohola reibuma stāvoklī. Pārrunu laikā noskaidrots, ka viņam viss ir kārtībā,
vienkārši, nav gribējis ne ar vienu kontaktēties,
tāpēc dzēris, pašnāvību taisīt negrasās, ārstu
palīdzība nav vajadzīga;

12.09. – Vālodzēs, pie pagrieziena uz Ziemeļu gatvi ar automašīnu tika notriekts velosipēdists.
No gūtajām traumām vīrietis notikuma vietā mira;
15.09. – Veicot patrulēšanu Stopiņu novadā,
tika konstatēts, ka kafejnīcai “Pie Edgara” ieejas durvīm ir izsists stikls. Operatīvi reaģējot
uz situāciju, tika veikta kafejnīcas apsekošana,
kā rezultātā tika konstatēts, ka kafejnīcā atrodas
nepiederoša persona. Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki minēto personu aizturēja.
Par notikušo informēta kafejnīcas “Pie Edgara”
atbildīgā persona. Tika noskaidrota aizturētā vīrieša personība un tālākai apstākļu noskaidrošanai nodota VP Salaspils iecirkņa darbiniekiem;
16.09. – Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Sauriešos maršruta autobusā guļ
jaunietis. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka jaunietis atrodas alkohola reibuma
stāvoklī. Tika noskaidrota jaunieša personība
un jaunietis tika saukts pie administratīvās atbildības par atrašanos atkārtoti gada laikā sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī;
19.09. – Pie administratīvās atbildības tika
saukta persona, kas smēķēja daudzdzīvokļu
nama kāpņu telpā;
20.09. – Tika saņemta telefoniska informācija, ka Upeslejās pie nama Nr.6 konflikta laikā
ir sadurts cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka nopietnus miesas bojājumus – durtas brūces ar nazi vēdera rajonā un sānos, konflikta laikā ir guvušas divas personas. Operatīvi
reaģējot, tika apsekota tuvākā apkārtne un aizturēta vainīgā persona, kuram arī bija redzama
galvas trauma – rēta galvā, no kuras tecēja asinis. Tika izsaukta Ātrās medicīniskās palīdzības
Turpinājums 4.lpp. î
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brigāde, ar kuru visas trīs personas tika nogādātas uz Gaiļezera slimnīcu, lai tiktu sniegta pirmā
medicīniskā palīdzība. Par notikušo informēts
VP Salaspils policijas iecirknis;
– Pie administratīvās atbildības tika saukts
vīrietis, kurš Tuberkulozes un plaušu slimību
valsts aģentūras telpās, sabiedriskā vietā, atradās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu un godu;
21.09. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Brunavās, ierodoties
notikuma vietā, ar skandāla rīkotāju veiktas
pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas;
– Kādam vīrietim, pastaigājoties kopā ar
suni, pie Saulīšu ciema mežā uzbruka divi suņi
un sakoda roku. Izbraukts uz notikuma vietu,
noskaidroti lietas apstākļi;
25.09. – Līčos, kāds vīrietis, būdams alkohola reibuma stāvoklī, aizdedzināja māju un
vasaras nojumi. Tika izsaukta Ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, kas vīrieti nogādāja uz

psihiatrisko slimnīcu;
– Tika izteikts brīdinājums sievietei, kura
Sauriešos no automašīnas veica tirdzniecību
bez Stopiņu novada domes atļaujas;
27.09. – Cekulē, Dzeņu ielā suns kādai sievietei sakoda roku;
– Meža masīvā aiz Līčiem tika atrasts bezpajumtnieku apmetne, kurā tie jau ir pavadījiši
vairākas naktis. Tika likvidēta personu bez noteiktas dzīvesvietas (bomžu) apmetne un likts
savākt mantas un pamest minēto vietu.
]]]
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādāta 1 persona, pārrunas veiktas ar 36
personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 23 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 7 autovadītāji, pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie
administratīvās atbildības sauktas 15 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas un Valsts policijas
materiāliem.

Vai Jûs zinâjât:

Ulbrokā, Acones ielā ar septembra mēnesi darbību ir sācis apbedīšanas birojs “Magnuss”. Birojs piedāvā visu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams bēru ceremonijai un
bēru mielastam. Kā Tēvzemītei pastāstīja biroja vadītājs Magnuss Melnacis, uzņēmuma
prioritāte ir palīdzēt cilvēkiem skumjā brīdī,
uzņemoties visas formalitātes, sākot ar dokumentu noformēšanu un beidzot ar visas ceremonijas organizēšanu. Pieejami arī tādi pakalpojumi kā kremēšana, mirušā atgādāšana
no ārzemēm, pārapbedīšana.

Stopiņu novada domes
2009. gada 2. septembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15
(protokols Nr. 6 p.2.29)
“Grozījumi 2009. gada 3. jūnija Stopiņu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 8/09 “Kārtība, kādā Stopiņu novada dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē””

Stopiņu novada domes
2009. gada 2. septembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
(protokols Nr. 6 p.2.28)
“Grozījumi 2008. gada 23. janvāra Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 2/08 “Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 3.daļu un 15.panta 1.daļas 4.punktu
Papildināt saistošo noteikumu 4. punktu ar otro daļu, šādā redakcijā:
“Līdzfinansējumu piešķir vienpadsmit kalendāros mēnešus gadā. Līdzfinansējumu nepiešķir par jūlija mēnesi”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: “Pabalsta apmērs ir Ls 50 mēnesī par katru bērnu, vienpadsmit kalendāros mēnešus
gadā. Pabalstu neizmaksā jūlija mēnesī”.

Par 2009./2010. gada apkures sezonu
Jānis KOPONĀNS
PA “Saimnieks” direktors
Apkures sezonas uzsākšanu nosaka jebkurš
siltumenerģijas lietotājs pats.
Saskaņā ar LR likumdošanu apkures sezonu
PA “Saimnieks” uzsāks, ja to pieprasa vairāk kā
puse daudzdzīvokļu māju privatizēto dzīvokļu
īpašnieku. Ja tāds pieprasījums netiks saņemts,

tad PA “Saimnieks” vadīsies no vispārpieņemtā “Saimnieks” veic tarifa pārrēķinu katram mēnesim
principa (kas nav likumdošanas akts) – trīs die- pēc faktiskajām gāzes cenām. Siltumenerģijas tanas pēc kārtas diennakts vidējā gaisa temperatū- rifs 2009. gada aprīļa mēnesī bija 42,84 LS/MWh
ra ir vienāda vai zemāka par +8˚ C.
2009. gada septembra mēnesī 31,94 Ls/MWh.
Tā kā katram daudzdzīvokļu namam ir savs
Tarifa samazinājums uz jaunās apkuindividuālais siltummezgls, siltumu varam pie- res sezonas sākumu ir 25 % salīdzinot ar ieslēgt pēc vajadzības.
priekšējo apkures sezonu.
Visus interesē kādas varētu būt apkures izLai varētu nodrošināt apkuri jaunajā apkures
maksas nākamajā apkures sezonā. 78% no ap- sezonā, lūdzu dzīvokļu īpašniekus, kuriem ir vēl
kures tarifa sastāda gāzes izmaksas, kas arī pa- parādi par iepriekšējo apkures sezonu, veikt norēmatā nosaka cik daudz ir jāmaksā par apkuri. PA ķinus līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai.

Sâcies jaunais mâcîbu gads
Vita PAULĀNE
priekšsēdētāja vietniece
Septembris – jaunā mācību gada pirmais
mēnesis. Kā šis gads ir aizsācies Stopiņos?
Šogad ir pirmais mācību gads, kad valsts
mērķdotācija pedagogu algu finansēšanai vispārizglītojošām skolām sadalīta pēc principa
“nauda seko skolēnam” – katrai skolai piešķir-
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tais finansējuma apmērs ir atkarīgs no skolēnu
skaita. Stopiņu novada vispārizglītojošām skolām šī gada četriem mēnešiem valsts ir piešķīrusi Ls 104 86. Mērķdotāciju sadali, atbilstoši
MK noteikumiem, nodrošina pašvaldība. Pašvaldība veica aprēķinus, kāda summa pienākas katrai skolai atbilstoši skolēnu skaitam
dažādās vecuma grupās un skolā realizētajām
izglītības programmām, vadoties pēc MK noteikumiem “Pedagogu darba samaksas notei-

kumi” un “Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Kopīgā darbā ar skolu direktoriem
izvērtējām finanses, kas sedz mācību plāna
realizēšanai nepieciešamās izmaksas. UlbroTurpinājums 5.lpp. î
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kas vidusskolai, kurā mācību gadu ir uzsākuši
509 skolēni, pašvaldības dotācijas mācību plāna realizēšanai nav nepieciešamas. Pašvaldība
apmaksā mācību pulciņus, pašdarbības kolektīvu pulciņu vadītāju algas u.c., bet ne stundas
mācību plāna realizēšanai. Smagāka situācija
ir ar Stopiņu pamatskolu, kurā šogad mācību
gadu ir uzsākuši 97 bērni – pēc jaunā principa
“naida seko skolēnam” piešķirtās valsts mērķdotācijas finanšu nepietiek ne mācību plāna
pilnvērtīgai izpildei, ne administrācijas algām.
Nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts
no pašvaldības budžeta. Pagaidām nav nekādas skaidrības par nākamā gada finansējumu,
jebkurā gadījumā jau tagad plānojam, kā nodrošināt mūsu skolu pilnvērtīgu darbību mācību programmu apguvei, ārpusstundu nodarbībām un pagarinātajām grupām no pašvaldības
budžeta, ja tas būs nepieciešams. Sakarā ar
pedagogu darba algas par likmi samazinājumu, no šī gada septembra mēneša pašvaldība

atjauno 10% piemaksas par likmi Ulbrokas
vidusskolas, Stopiņu pamatskolas un UMMS
pedagogiem.
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā mācību gadu ir uzsākuši 308 bērni mūzikas un
mākslas programmās, kā arī interešu izglītības grupās. Pašvaldības budžetā nebija plānots,
ka valsts ekonomiskās lejupslīdes laikā izvirzīs prioritāti praktiski atteikties no mūzikas un
mākslas skolu un sporta skolu pedagogu algu
finansēšanas. UMMS pedagogu algām valsts
piešķīra Ls 9272 nepieciešamo Ls 36 000 vietā. Izvērtējot situāciju, pārplānojot citus budžeta izdevumus, esam atraduši iespēju bērniem
turpināt mācības Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā un apmaksāt pedagogu algas mācību
programmu izpildes nodrošināšanai. Sekosim
līdzi aktualitātēm un plānosim turpmāko darbu
kopā ar skolas administrācijas darbiniekiem.
Mūsu skolu skaitu šogad ir papildinājusi Gaismas speciālā internātpamatskola, kuru
esam pārņēmuši pēc Rīgas rajona reorganizācijas. Skolā mācās un ikdienas prasmes inter-

nātā apgūst 85 bērni. Ikdienas darba gaitā cenšamies saprast un strādāt pie jautājumiem, kas
skar skolas un pašvaldības kopīgos lēmumus
skolas turpmākās darbības sekmīgai realizācijai. Priecājamies par skolas administrācijas un
pedagogu kolektīvu, ko laipni uzņemam mūsu
novada pedagogu saimē, un novēlam visiem
mūsu novada pedagogiem spēku, sirdsmīlestību, gudrību un izturību ikdienas darbā!
Tāds nu ir aizsācies jaunais mācību gads
mūsu novadā, ceram, ka jūtamas negatīvas izmaiņas nav skārušas mūsu skolu audzēkņus,
esam daudz plānojuši, strādājuši un izdarījuši,
lai tā nebūtu. Esam atvērti ikvienam Jūsu zvanam, ziņai, e-pastam vai citādi nodotai informācijai par risināmiem jautājumiem.
Sveicam visus pirmklasniekus un viņu vecākus, kuri ir uzsākuši mācību gaitas mūsu novada skolās, kā arī citu klašu skolēnus un jaunos pedagogus, kuri izvēlējušies mūsu mācību
iestādes. Veiksmi!
Par pirmskolas izglītību – nākamajā “Tēv
zemītē”.

“Vçsture laiku lokos”
Anna IMBRATE
autores foto
Skolu partnerības ietvaros Ulbrokas vidusskola piedalās projektā “Vēsture laiku lokos”,
kura ietvaros tiek pētīta ikdienas dzīve Eiropā
pusgadsimta garumā.
Projekta gaitā tiek veicināta jauniešu izglītība, tiek padziļināta viņu izpratne par Eiropas
vēsturi un kultūru, tiek iepazīta valodu daudzveidība un tās vērtības.
Projekta galvenie mērķi ir starpkultūru izpēte un izpratnes veidošana par tiem (atspoguļojot cilvēku ieradumus, skolēni iepazīst savas
zemes kultūru tagadnē un vēstures skatījumā,
saskaras ar citu Eiropas valstu kultūru un salīdzina ar savas valsts kultūru, sākot no 50-jiem

gadiem līdz mūsdienām); vēstures pētīšana un
izzināšana; palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt
pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas
viņu personiskajai attīstībai un pilsoniskās apziņas veidošanai; IT prasmju uzlabošana; moderno svešvalodu mācīšanās.
Projekts tiks veikts vairākās stadijās. Pirmajā projekta gadā tiek pētīta vecvecāku ikdienas dzīve, viņu pieredze, lai izprastu šodienu –
laiku, kurā mēs dzīvojam.
Otrajā projekta gadā tiks pētītas likumsakarības un vēsturiskās patiesības attiecināšana
uz mūsdienām. Salīdzinot dažādas valstis, to
vēsturisko pieredzi, būs iespēja veicināt jaunas
pārmaiņas sabiedrībā.
Saistībā ar projektu septembrī Ulbrokas vidusskolā viesojās pārstāve no Eiropas Parlamenta. Jaunieši, kas piedalās projektā prezentē-

ja paveikto un stāstīja savus iespaidus no pieredzes apmaiņas braucieniem uz Poliju un Vāciju. Kopumā no Ulbrokas vidusskolas projektā
piedalās 35 skolēni un 8 pedagogi.
Sīkāka informācija par projektu Ulbrokas
vidusskolas mājas lapā: www.ulbr-vsk.lv

Bçrnudârzam vârti vaïâ
“Pienenīte” radošais kolektīvs
Pēc vasaras, atpūtušies un krietni paaugušies,
1.septembrī satikās ne tikai skolas bērni, bet arī

mazāki un lielāki bērnudārznieki. Ar skaistiem
ziediem siltajās plaukstās un jau ar rudens mirdzumu acīs, bērni satika savas skolotājas.
Uz jautri rotaļīgo 1.septembra svētku sarīkojumu zālē sanāca tie, kuriem nākošais
1.septembris aizritēs skolas solā. Sagatavošanas grupu “Rūķēni”, “Zaķēni” un “Gliemezīši”
bērnus sirsnīgi uzrunāja iestādes vadītāja Lelde
Sturme un vēlēja visiem zinībām bagātu jauno
mācību gadu!
Svētku rīts turpinājās ar skanīgu “Labrīt!”
abos mūzikas skolotāju Līgas un Guntas vadītajos 1.septembra – Zinību dienai veltītajos
pasākumos. Lai arī teju klāt rudens, taču ikvienam vēl gribas pakavēties atmiņās par vasarā
piedzīvoto. Tā bērni mūzikas skolotājas Līgas
vadītājā svētku rītā ieklausījās skaņās, kuras atsauca atmiņā peldes jūrā, jaukas ekskursijas un

aizraujošus ceļojumus. Mūzikas skolotāja Līga
bija sagatavojusi dažādus atmiņas un uzmanības uzdevumos, kuros bērniem bija jāiegaumē
septiņas lietas no ceļasomas, jāprot saklausīt
kur dzīvo vārdiņā izvēlētais burtiņš, jācenšas
tas nosaukt. Caur radošu kustību rotaļu, jo bērni nav iedomājami bez kustībām un radošām to
izpausmēm, bērniem bija jāprot skaitīt. Patiesu
pārsteiguma momentu bērniem sagādāja sporta
skolotājas Tatjana un Irina, kas bija ietērpušās
klauna kostīmos, tādejādi radot bērnos īpašu
prieku un līksmību. Un kurš gan cits spēj iesaistīt bērnus jautrākā un interesantākā aerobikā, ja ne sportiski klauni?
Arī mūzikas skolotājas Guntas vadītais Zinību dienas rīts bija pārsteigumiem bagāts. Nez
Turpinājums 6.lpp. î

5

2009.gada septembris
ë Sākums 5.lpp.
no kurienes ieradusies, rosījās Mazā raganiņa
(skolotāja Romanda), kura pa ceļam bija salasījusi burtiņus. Kā izrādījās, tos vasarā bija
pazaudējis Ābeces gailis (skolotāja Vija) , kurš
par to bija ļoti satraukts. Mazā raganiņa bija
devusies meklēt savu draugu Kraukli (mūzikas
skolotāja Gunta), kurš bija devies vasaras atpūtā. Ar bērnu palīdzību, saucot ar skanīgiem
burtiņiem “u” un “ū”, izdevās Kraukli sasaukt.
Kopīgās burtu rotaļās, spēlēs un dziesmiņās
ātri pagāja laiks. Tomēr Mazā raganiņa paspēja bērniem iemācīt dažādus stiķus un buramvārdus, bet gailis uzdāvināja Mazajai raganiņai ābeci un aicināja uz jaunām mācībām un
zināšanām!
Bērni tik dedzīgi iesaistījās visās rotaļās un
uzdevumos, kā arī veiksmīgi tos paveica, ka
bija skaidrs – mūsu “Pienenītes” bērni ir vērīgi,
uzmanīgi un atjautīgi!

1. septembrī Vālodzēs, privātajā bērnudārzā “Karlsons”, kura saimniece ir Svetlana
Andersone, īrētās telpās atvērās divas pirmsskolas iestādes “Pienenīte” jaunākā vecuma

grupiņas ar jaukiem
nosaukumiem “Ezīši”
un “Ķipari”. Ar Stopiņu novada domes
gādību un mūsu centību tika rasta iespēja
vēl 44 mazajiem Stopiņu novada bērniem
uzsākt bērnudārza
gaitas PII “Pienenītes” grupās Vālodzēs.
Jaunajās telpās strādā jaukas un smaidīgas pirmsskolas skolotājas: Sandra Znotiņa, Kristīne Koponāne, Kristīne Plūme,
Gunta Baumane un Lita Lutkevica, kam jau ir
krietna pieredze darbā pirmsskolas iestadē. Tik
pat čaklas un gādīgas auklītes: Agnese Ozola un Diāna Kaidaka. Un protams, rosīgais un
vienmēr atsaucīgais meistariņš Ivars Kurpnieks,
kurš ir licis lietā savu darba prasmi šo grupu
labiekārtošanā un arī tagad to dara ikdienā.
Kā jau allaž katru gadu arī šogad sadarbībā
ar iestādes bērnu vecākiem ārā pie bērnudārza
veidojam katras grupas rudens ziedu, augļu un
dārzeņu izstādi. Šogad to iecerējām veidot kā
katras grupas rudens ziedu, augļu un dārzeņu
paklājus, kas īpaši simbolizētu katru no mūsu
pirmsskolas iestādes grupām. Īpaši liels prieks
bija par vecāku atsaucību un sadarbību, kā arī
skolotāju izdomu un fantāziju. Paldies visiem,
kas iesaistījās mūsu ieceres realizēšanā! (Ziedu
paklāju foto galeriju skatīt Stopiņu novada mājās lapā www.stopini.lv)
Jau tradicionāli katru mācību gadu cenšamies uzsākt ar ekskursiju uz kādu no Latvijas

novadiem. Arī šogad 26.septembrī mūsu “Pienenītes” draudzīgais kolektīvs devās ekskursijā uz Bauskas pusi. Ceļojuma maršrutā iekļaujot Vecumnieku un Skaistkalnes skaistāko vietu apskati. Devāmies uz dzejnieka V.Plūdoņa
muzeju “Lejniekos”. Apmeklējām atjaunoto
Bauskas pils muzeju. Šogad bijām iekļāvuši
mūsu ekskursijas ietvaros apmeklēt un pieredzi
smelties Iecavas novada PII “Cālītis”. Bija interesanti un ļoti noderīgi mūsu iestādes pirmsskolas skolotāju kolektīvam salīdzināt kā strādā citās pirmsskolas iestādēs, kā arī reizē vērtēt
savu darbu.
Prieks par interesanti kopā pavadīto laiku
un milzīgs paldies vadītājai Leldei Sturmei par
ekskursijas noorganizēšanu un atbalstu. Mājās
atgriezāmies patīkami noguruši un emocionāli
uzlādēti visam mācību gadam!
Raitā riksī pirmais mācību gada mēnesisSeptembris “Pienenītē” ir aizsteidzies un klaujau Miķeļdiena klauvē pie durvīm!

Stopiòu novada paðdarbnieku kolektîvu
sezonas atklâðanas pasâkums
Inta VILŠĶĒRSTA
Stopiņu novada kultūras dzīves vadītāja
Šķiet, pavisam nesen vēl izbaudījām vasaras sauli, pludmali un dažādus brīvdabas pasākumus, bet nu jau apkārtnē daudz kas mainījies.
Koku lapas pamazām iegūst rudenīgi zeltainu krāsu tonējumu, paukšķēdami krīt āboli un
kastaņi, vairs nav dzirdamas aizlidojošo gājputnu balsis. Par rudens iestāšanos liecina arī
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skanīgās balsis, raitie deju soļi un čaklo roku
kustības daiļdarbus veidojot, jo visi Stopiņu
novada pašdarbības kolektīvi ir uzsākuši savu
jauno darba sezonu. Šogad visi kolektīvi to uzsāka kopīgi Ulbrokas kultūras namā – ar kopīgām dziesmām un dejām, laba vēlējumiem un
tālāko darbības mērķu iezīmēšanu. Pašdarbniekus sveica un uzmundrināja arī Stopiņu novada
Domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un viņa
vietniece Vita Paulāne.
Šogad gaidāmie lielie pasākumi būs
11.novembrī Lāčplēša dienas 90.gadei veltīts
pasākums, Valsts svētku koncerts 17.novembrī jauno darba sezonu uzsākot. Stopiņu novadā
plkst. 19.00 un Ziemassvētku dziesmu un deju rīkotajos kultūras pasākumos mūs joprojām
koncerts 18.decembrī. Mūsu vidū ir arī nozī- priecēs jauktais koris “Ulbroka”, sieviešu komīgi jubilāri – Tautas Lietišķās mākslas stu- ris “Madara”, deju kolektīvs “Luste”, vokādija “Ulbroka” aicina visus uz savu 45.gadu lais ansamblis “Sagša” , vokālais ansamblis
jubilejas izstādi, kas būs apskatāma Ulbrokas “Ievzieds”, TLMS “Ulbroka”, instrumentālais
kultūras namā no 11. līdz 18.novembrim, bet ansamblis “4 Tune” un līdz ar šo sezonu arī
vokālais ansamblis “Sagša” savus 30 darbības deju kolektīvs “Stopiņš”.
gadus atzīmēs pavasarim tuvojoties.
Aicinām visus uz gaidāmajiem koncertiem,
Vēlreiz sveicam visus Stopiņu novada paš- bet ja kādam ir vēlme dziedāt vai dejot – kodarbības kolektīvu vadītājus un dalībniekus lektīvi priecāsies par jauniem dalībniekiem!

2009.gada septembris

Dzejas ceïð un vârdi
septembrî
Daiga BRIGMANE
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
Septembris un Dzejas dienas kā kultūras
dzīves vizītkarte, tradīcija un vērtība Ulbrokas kultūras namā uzrunāja visus tos bibliotēku ļaudis un interesentus, kas, ejot cauri savai
dienai un ātri skrejošam laikam, piestāja kaut

uz mirkli, lai rastu saskarsmi un acumirklīgus
iespaidus par jaunās dzejnieces Elīnas LĪCES –
ŠTRAUSAS vārdiem dzejā un mūzikā.
Tie ir vārdi, kas pasaka vairāk par to, ko redzam vai sajūtam ikdienā. Milzum daudz jautājumu – katram pašam un visiem kopā. Tomēr
dzejas vārds un mūzika palīdz pateikt to, ko jūt
sirds. Tā veidojas Dzejas ceļš, kur ielikta silta
sirds, domas dziļums un griba sajust, noglāstīt
un pasargāt.
Sarunas gaitā mazliet no mirkļu
un iespaidu impresijām, mazliet no zeltaini dzeltenā un rūsgani sārtā dabā, un ir
skaidrs, nāk rudens
un iekrāso noskaņu par radošas jaunās dzejnieces darbu,
lai satiktu, iepazītu
un dziļāku darītu pati
sevi un citus.
Elīna LĪCE latviešu literatūrā sevi pieteica ar publikācijām
presē un dzejoļu krā-
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jumu “Tik Tuvu pie ..”, kas kompozicionāli apvienots arī ar Andas LĪCES dzejoļiem. Krājums
ir vienlīdz veiksmīga debija Dzejas dienu balvai “Labākais oriģināldzejas krājums 2009”.
Reiz pa reizei mēs katrs meklējam tikšanos
dzejnieku dzejā, mūzikā, teātra izrādēs, gleznās, dabā. Tas jau arī ir ceļš, kurš kaut kur aizved. Arī šis ceļš, caur dzejas vārdiem un mūziku, veda un atstāja savus nospiedumus – dzīvesspēku ikdienai un katra paša attieksmei pret
notiekošo.
Paldies Sauriešu bibliotēkas vadītājai Kristīnei Cimdiņai par jūrmalnieces Elīnas LĪCES –
ŠTRAUSAS viesošanos Stopiņu novadā.
Paldies par lielu un mazu klausītāju klātbūtni un ieinteresētību Dzejas pēcpusdienas
piedāvātajos pasākumos.

Viss, kas notiek dienas centrâ “Ulbroka”
Anda VIŠĶERE
dienas centra “Ulbroka” vadītāja
Liekas, ka pārāk pēkšņi esam pārsteigti ar
vēsiem rītiem un tumšiem vakariem, taču dienas mūs priecē ar krāšņo rudens krāsainību
koku lapās, kurās vēl saule atspīd īpaši spilgti.
Nu jau pagājis mēnesis, kā sācies jaunais
mācību gads un tas daudziem no mums ir sākums jaunām zināšanām, pārsteigumiem, atklājumiem un jauniem draugiem. Taču sākums
esam mēs paši – mums ir jāvēlas gribēt zināt,
just, ieraudzīt, satikt.
Arī dienas centrā “Ulbroka” ikviens, kas iegriežas var atklāt ko interesantu, satikt un iepazīt jaunus draugus.
Mazākajiem bērniem vienmēr aizraujošas
liekas dažādas galda spēles, iespēja gan no papīra, gan dažādiem dabas materiāliem uzmeistarot
kādu mazu dekoru sev vai dāvaniņu vecākiem.
Jaunieši, tie visbiežāk izvēlas spēlēt novusu, galda tenisu, spēles, kuras liek domāt, piemēram, spēle “Latvija”, “Alias”, “Monopols”.
Dienas centrā tiek abonēti dažādi žurnāli, taču
populārākie lasīšanai jauniešu vidū ir “Ilustrētā zinātne”, “Ilustrētā vēsture”, “Sīrups”. Brīva
piekļuve interetam, tā šodien ir tik neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ko labprāt izmanto ikviens dienas centra apmeklētājs.

Lai gan projekts “Austrumu motīvi zīda
apgleznošanā” noslēdzās jau maijā, ļoti iepriecina ka projekta dalībnieces vēl arvien turpina
šo skaisto nodarbošanos un katru nedēļu top
kāda jauna krāsaina šallīte, kaklasaite, glezniņa
vai lakats. Vēlos uzrunāt un iedrošināt ikvienu
sievieti, kura vēlētos iepazīt zīda apgleznošanas tehniku un uzgleznot tieši sev kādu jauku un krāsainu šallīti vai pat kleitu, esiet laipni aicinātas iegriezties dienas centrā “Ulbroka”
sestdienās un ne tikai, jo ir visas iespējas šo
sapni realizēt un piepildīt.
17.septembrī notika ievada nodarbība tiem,
kuri vēlas iemācīties pareizi ēst, lai labi justos
un samazinātu svaru. 12 nedēļu garumā, katru
ceturtdienu plkst. 18:00 tiek aicināti visi, kas
vēlas iesaistīties šajā programmā iepriekš piesakoties pa tālruni – 26288888, vai arī interesēties dienas centrā.
Šis ir laiks, kad jāmācās, jāizzina un jāapgūst kas jauns – sev noderīgs, tad kāpēc lai tā
nebūtu aromterapija? Aromterapija ir cilvēka
organisma atveseļošana un ārstēšana ar ēteriskajām eļļām. Tas ir viens no veidiem, kā sevi
pasargāt no saaukstēšanās, dažādam infekcijas slimībām un vairot organisma aizsargspējas. Tādēļ vēlamies Jums piedāvāt 8 nodarbību
ciklu – “Aromterapija mūsu ikdienā” sertificētas masieres, aromterapijas speciālistes vadībā. Ikkatram no mums būs iespēja uzzināt, kā

aromterapiju un dažādus masāžas paņēmienus
pielietot mājas apstākļos. Šīs nodarbības notiks sestdienu rītos sākot ar 17. oktobri plkst. –
9:30. Iepazīšanās nodarbība notiks 10. oktobrī
plkst. 16.00. Tuvāka informācija dienas centrā,
vai pa tālruni – 28373398.
Vēlos informēt, ka katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 12:30 ir iespēja pievienoties nūjošanas grupai, kura aktīvi ir atsākusi savas nodarbības jau no 1.septembra. Arvien populārāka arī
pie mums, Latvijā, paliek šī it kā vienkāršā nodarbošanās. Pēc mūsu nelielās nūjošanas grupas
iniciatīvas vēlamies organizēt braucienu uz Siguldu 10. oktobrī. Ja interesentu, kas pieteiksies,
būs pietiekami daudz, tad ar transporta pakalpojumu mūs atbalstīs Stopiņu novada dome, lai tur
kopā ar visiem interesentiem, kas nodarbojas ar
nūjošanu, piedalītos kopējā nūjotāju pasākumā.
Būs iespēja instruktoru pavadībā apgūt nūjošanas māku. Tā kā nūjošana nav iespējama bez
nūjām, tad informēju, ka arī par to nav jāsatraucas, jo tās tiks pieteiktas un pietiks visiem un
galvenais ir ņemt līdzi uz skaistāko pilsētu rudenī – Siguldu, labu garastāvokli un možu garu.
Lai šo ideju realizētu nepieciešams pieteikties
pie d.c. vadītājas dienas centrā “Ulbroka”, vai
pa tālruni – 28373398.
Lai mums visiem kopā izdodas interesanti
pavadīt savu brīvo laiku un uz tikšanos dienas
centrā “Ulbroka”!
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!

AIZVADĪTIMŪŽĪBĀ!

Tikai vienu cīruli, kas dāvā dziesmu,
Tikai mazu mazu radzu graudu,
Un es sevī pasmelšu spēku
Un man no rudens nebūs vairs bail.
Z.Gulbe

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balsis.
J.Rainis
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Jāni Andersonu
Mariju Bojāri
Mihailu Borovoju
Ivanu Darjinu
Ivaru Grīnbergu
Kseniju Kļaviņu
Arvīdu Mazitānu
Viju Meikšu
Lidiju Skrodeli
Dzintaru Teteri
Staņislavu Zujānu
Ausmu Ģērmani
Zinaidu Ļutovu
Jāzepu Rubiķi
Veltu Siljāni
Viju Brūveri
Arvīdu Vildi
Mariju Zmitračenoku
Līviju Klementjevu
Jeļenu Matveičuku
Valentīnu Miljanoviču
Mariju Vītolnieci

Lai stipra veselība, dzīvotprieks
un dvēseles gaišums ir ceļabiedrs
vēl ilgus gadus!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Tā kā saule ābeļziediem,
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no Jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.
		
		
		
		
		
		

Lāsmu Mikilpu-Mikgelbu
ValteruGabrielu
Samiru AhmeduMareju
JurijuGrafu
MargarituKusinu
Olesju Ževaku

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

INFORMĀCIJAI
No šā gada 1.oktobra
PA “Saimnlieks” darbojas
diennakts tālrunis AVĀRIJAS
GADĪJUMIEM – 29478828.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Jevgēnijs Meļņiks
PransAstrauskis
Fjodors Ņikitins
Ēriks Murds
Ludmila Naumova
IrinaVasiļjeva
AnatolijsKosarenoks
PetroParhomčuks
Valdis Akmentiņš

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Juglas sanatorijas
internātpamatskola

piedāvā darbu
matemātikas
skolotājai/am
pamatskolā.

Slodze 1,7.
Mācību valoda: latviešu.
% 67956321, 28212900
Tautas deju kolektīvs “Luste” – smaidīga, viesmīlīga, draudzīga, izpalīdzīga,
jautra, stipra un vienmēr dejotgriboša.

Nāc! Mēs gribam redzēt tieši Tevi mūsu
draudzīgajā pulkā.

Piedāvājam – gūt pozitīvas emocijas,
prieku un fizisko rūdījumu. Garantējam
laipnu un draudzīgu uzņemšanu, jautrus draugus un atsaucīgus deju biedrus,
slapjas un intensīvas trenniņstundas, lielisku fīlingu koncertos, dažādus tusiņus
līdz rīta gaismai un neaizmirstamas koncerttūres Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Tātad – tiekamies Ulbrokas tautas namiņā otrdienās un ceturtdienā
plkst.19.30
P. S. “Lustes” atraktīvās meitenes
īpaši priecāsies redzot Tevi – dejotgribošu vīriešu dzimtas pārstāvi. Zvani
29485400.

Lîdzjûtîba
Nav tādas jūras
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.

A.Krūklis

Izsakām līdzjūtību Vēsmai Strautmanei
vīru mūžībā aizvadot.
Stopiņu ambulances kolektīvs

Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību pie
derīgajiem Andri Graudiņu mūžībā
pavadot.
Stopiņu novada domes kolektīvs

Krīt mākoņu asaras,
Lietus veidolā,
Pār sastingušo zemi –
Klusums...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andra
Graudiņa piederīgajiem – vīru, tēvu
mūžības smiltājā pavadot.
Ulbrokas sporta kompleksa
darba kolektīvas

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdi esam kopā ar mūsu ilggadējā dar
binieka Pranasa Astrauska ģimeni un
piederīgajiem.
PA “Saimnieks” kolektīvs

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:
SIAMicroDot
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2009.gada 5. oktobrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

