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Pavasara ieskaòas “Pienenîtç”
Lelde STURME
PII “Pienenīte” vadītāja

Z

iema palēnām atkāpjas, tumšās
naktis kļūst īsākas – ir atnācis
pavasaris. Ir tautas, kuras šo gadalaiku uzskata par jauna gada sākumu.
Pavasaris ir svētki, kurus svinam par
godu dabas atmodai. Šajās dienās visa
kristīgā pasaule svin Lieldienas – Kristus
Augšāmcelšanās svētkus. Taču pats svarīgākais - Lieldienas ir svētki, kuri aicina
uz pavasara darbiem! Tie var būt ne tikai
lauku vai dārzu darbi, bet arī sakopšanas
darbi. Mēs varam sakopt savu apkārtni,
savas mājas, savu ciematu un arī savas
domas! Tādēļ novēlu visiem novada iedzīvotājiem, neraugoties uz to, vai Jūs šajos
svētkos šūposities šūpolēs, apmeklēsiet
Lieldienu dievkalpojumu, krāsosiet olas,
iesiet rotaļās vai piedalīsieties pavasara
talkās, izbaudīt šo iespēju – novelt ziemas
slogu un atbrīvot sevi gaišajai pavasara
dvesmai!

Priecīgas
Lieldienas!
Stpopiņu novada domes priekšsēdētājs
J.Pumpurs

18.aprīlī tiekamies

Vislatvijas
Talkā

plkst. 10.00 novada
ciematu centros!

Pavasaris PII “Pienenītē” ir ienācis
krietni vien ātrāk nekā dabā. Tas ir jūtams
ikvienā grupas telpā, zālē un koridoros.
Tie ir putni, kukaiņi, taureņi bērnu darTurpinājums 7.lpp. î

Skarbais marta mçnesis
Teodors Rubenis
speciāli Tēvzemītei
Šogad marta mēnesis bija nozīmīgs
politiski represētām personām. Pirmkārt,
25.martā apritēja 60 gadi kopš lielākās
Latvijas tautas depotācijas uz Sibīriju
un Tālajiem austrumiem. Otrkārt, notika
Republikas Politiski represēto personu
Apvienības kārtējā atskaites – vēlēšanu
komference. Tālāk Stopiņu novada politiski represēto personu gada kopsapulce. Un
visbeidzot 25.marta – šīs skarbās dienas
piemiņas pasākumi Latvijā un pieņemšana
pie Valsts Prezidenta pilī.
Tagad visu pēc kārtas: Latviešu biedrības namā notika Republikas politiski represēto Apvienības konference. Dienas kārtība
bija saspringta. Pēc konferences svinīgas
atklāšanas un pagājušā gadā 1095 mūsu
likteņbiedru aiziešanu viņsaulē pieminēšanas ar klusuma brīdi, koncertu sniedza
klātesošo sirnīgi sveikti Latviešu biedrības
zēnu un meiteņu ansambļi. Seko uzrunas
par Japāņu mūka un arhitekta Shravemyo
Marsuno, kopā ar Andri Kronbergu, projektētā likteņdārza Koknesē realizācijas gaitu.
Starp citu, pastā jau var nopirkt ziedojumu
zīmes šā projekta īstenošanai. Pirmais šādu
zīmi iegādājās Valsts Prezidents Valdis
Zatlers 100 Ls vērtībā. Tālāk pārskata zi-

ņojumu sniedza apvienības priekšsēdētājs
G.Resnais. Pēc ilgām debatēm pieņēmām
konferences rezolūciju, ievēlējām: atkārtoti
Gunāru Resno par Apvienības priekšsēdētāju, jaunu Apvienības valdi un Koordinācijas Padomi. No Stopņu novadā dzīvojošiem
Padomē (KP) ievēlēja J.A. Lullu, viņš gan
pārstāv ne Stopiņus, bet citu biedrību un
Teodoru Rubeni.
Sestdien 21.martā Ulbrokas kultūras na
mā notika novada politiski represēto biedrības kopsapulce, kas pagāja zem 60 gadu
komunistu veiktās deportācijas zīmes.
Mūs sveikt bija ieradušies Ogres politiski represēto kluba priekšsēdētajs Ivars
Kaļķis, viņa vietniece, Dagnija Liepiņa viņa
ir arī republikas Apvienības sekretāre un
valdes loceklis un kluba revidents Vilnis
Kreilis. Klātesošo silti uzņemts, uzrunu
teica no-vada domes priekšsēdētājs Jānis
Pumpurs un kopā ar vietnieci Vitu Paulāni
pasniedza domes atzinības rakstus biedrības priekšsēdētājai Mārai Zebauerei un
vairākiem biedrības aktīvistiem. Pēc Māras
Zebaueres pārskata ziņojuma par ieprikšējā
gadā veikto bija īsas debates. Tālāk sekoja
mūsu ansambļu “Ievziedi” un “Sagša” un
Saldus brašo zemessargu ansambļa koncerts.
Jāsaka liels paldies mūsu dāmu ansabļu
dalībniecēm un klātesošiem, kas ar dziedāTurpinājums 7.lpp. î
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11. un 25.marta sçdçs (protokoli Nr.99 un 100) nolemts:
zz Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 3
personām;
zz Anulēt deklarēto dzīvesvietu 8 personām;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 4 personām;
zz Piešķirt zemi nomā mazdārziņa izveidošanai
5 personām;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3
īpašumiem;
zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR nepilsonim;
zz Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas
kārtību dome nolēma piešķirt:
6.03.2009. sēdes protokols Nr. 6
Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 17 maznodrošinātām personām par summu – 559,83 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 12 personām par summu – 120,00
Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 3 maznodrošinātām personām par summu – 84,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 18 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 540,00 Ls;
5) pabalstu kurināmā iegādei 4 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 240,00 Ls;
6) pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai
personai par summu – 20,00 Ls;
7) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 9 maznodrošinātām personām par summu – 442,57
Ls;
8) GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 1 ģimenes 7
personām par summu – 715,20 Ls;

9) brīvpusdienas diviem Ulbrokas v – skolas
skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm;
10) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās
izdevumiem 2 maznodrošinātas ģimenes bērniem, kuri apmeklē PII Pienenīte;
11) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai, zobu protezēšanai 7 maznodrošinātām
personām par summu – 217,50 Ls;
12) piešķirt malku 3 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m3 katrai;
13) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 3
ģimeņu 7 personām;
14) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenes
7 personām.
20.03.2009. sēdes protokols Nr. 7
1) pabalstu medikamentu iegādei 7 maznodrošinātām personām par summu – 240,39 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 17 personām par summu – 209,70
Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 9 maznodrošinātām personām par summu – 250,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 15 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 450,00 Ls;
5) pabalstu briļļu iegādei 3 maznodrošinātām
personām par summu – 83,50 Ls;
6) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 maznodrošinātām personām par summu – 55,60
Ls;
7) brīvpusdienas 3 skolniekiem no 2 maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās Ulbrokas
v – skolā;
8) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem 1 maznodrošinātas ģimenes bērnam,
kurš apmeklē PII Sauriešu grupu;
9) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai,

zobu protezēšanai 3 maznodrošinātām personām par summu – 260,50 Ls;
10) piešķirt malku 3 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m3 katrai;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 3
ģimeņu 6 personām;
12) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimeņu
3 personām;
13) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu
– 50,00 Ls;
14) piešķirt un apmaksāt pakalpojumu –aprūpe
mājā uz 6 mēnešiem 2 maznodrošinātām, vientuļām personām par summu – 450,00 Ls;
15) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu – 40,00 Ls;
zz Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 4
īpašumiem;
zz Atļaut izstrādāt detaļplānojuma grozījumu
projektu 1 īpašumam;
zz Apstiprināt adreses 1 daudzdzīvokļu namam
ar 85 dzīvokļu īpašumiem;
zz Atļaut nodarboties ar individuālo darbu 1
personai;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu 4 vecākam,
kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
zz Iznomāt Ulbrokas kultūras nama telpas
vēderdeju nodarbību organizēšanai otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 18.30 līdz 19.30;
zz Slēgt PII “Pienenīte” jūlija mēnesī, pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem;
zz Slēgt PII grupu darbu Stopiņu pamatskolā
no 22. jūnija līdz 3. augustam, pamatojoties uz
veikto aptauju.
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16.03. – Tika saņemta telefoniska informācija
par ģimenes skandālu Institūta ielā, ierodoties
notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts
atrisināts uz vietas;
17.03. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Upeslejās, ierodoties
notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts
atrisināts uz vietas;
19.03. – Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Ulbrokā, kādam Institūta ielas
daudzdzīvokļu namam uzlauzti vairāki pagrabi.
Ierodoties notikuma vietā, tika veikta pagrabtelpu
apsekošana, kā rezultātā, vienā no pagrabtelpu
nodalījumiem tika aizturēts vīrietis. Kā tika noskaidrots, vīrietis bija apmeties uz dzīvi pagrabā,
jo ir sastrīdējies ar sievasmāti un ir izdzīts no mājām. Tā, kā nama iedzīvotājiem nekādu materiāla
rakstura pretenziju pret “jauno īrnieku” nebija,
vīrietis nogādāts pēc dzīvesvietas;
– Tika sniegts atbalsts Ceļu policijas ekipāžai, kas Sauriešos aizturēja automašīnu un tās va-

dītājs nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām
prasībām – atteicās veikt ekspertīzi par alkohola
koncentrāciju asinīs;
20.03. – Operatīvi reaģējot uz trauksmes
signālu, tika novērsts mēģinājums uzlauzt veikalu
Dreiliņos;
23.03. – Aizturēta un Valsts policijas Salaspils iecirknī nogādāta meklēšanā esoša persona,
kurai piemērots apcietinājums.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas ar
25 personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 4 personas, par
transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 4 autovadītāji,
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
pie administratīvās atbildības sauktas 6 personas.

(26.02.2009. – 25.03.2009.)
3.03. – SIA “Izoterms” teritorijā tika aizturēta
meklēšanā esoša persona;
8.03. – Tika saņemta telefoniska informācija
par to, ka Sauriešos, Volgas ielā atskaņo skaļu
mūziku, ar ko tiek traucēts naktsmiers. Vainīgajai
personai tika izteikts brīdinājums par saukšanu
pie administratīvās atbildības par naktsmiera
traucēšanu;
10.03. – Sauriešos kāda daudzdzīvokļu nama
dzīvoklī tika izdarīta slepkavība. Aizdomās par
slepkavības izdarīšanu turētā persona tika aizturēta;
14.03. – Sauriešos, kopīgas alkohola lietošanas laikā, kādai personai nodarīti miesas bojājumi. Cietušai personai ieteikts griezties Valsts
policijas Salaspils iecirknī ar iesniegumu par
miesas bojājumu nodarīšanu;
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Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.
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Par mâjokïa pabalstu
neizvçrtçjot ienâkumus
(sociâlo pakalpojumu un
sociâlâs palîdzîbas likuma
35.pants 3. apakðpunkts)
un citiem pabalstiem
M ā j o k ļ u pa b a l s t s .
Ls 60 apkures sezonā bez ienākumu
izvērtēšanas:
– daudzbērnu ģimenēm;
– ģimenēm, kurām ir bērni ar īpašām
vajadzībām;
– politiski represētām personām;
– 1.grupas invalīdiem;
– Getliņu izgāztuves bīstamajā zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Pārējiem Rumbulas iedzīvotājiem apkures pabalsta lielumu nosaka dome.
(ģimenēm, kuras dzīvo dzīvokļos dzīvojošām ģimenēm Ls 10 mēnesī pārskaitot
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājam;
privātmājās dzīvojošās ģimenēm izmaksāt
pabalstu Stopiņu novada kasē; izmaksas datumu nosaka Stopiņu novada dome).
C i t i pa b a l s t i .
Ls 80 bez ienākumu izvērtēšanas –
pabalsts bēru gadījumā (ja mirušais bijis
deklarēts pašvaldības teritorijā) ;
Ls 1 dienā bez ienākumu izvērtēšanas – pabalsts tuberkulozes slimniekiem
uz ārstēšanās laiku pēc ārsta izziņas;
Ls 50 mēnesī bez ienākumu izvērtēšanas – pabalsts personām ar hronisku
nieru nepietiekamību, kuriem nepieciešama dialīze;
Līdz Ls 10 mēnesī bez ienākumu
izvērtēšanas – sabiedriskā transporta izdevumu apmaksa personām pēc 80 gadiem
(izņemot 1. un 2. grupas invalīdus – bezmaksas transports);
Ls 20 bez ienākumu izvērtēšanas –
vienreizējs pabalsts dokumentu atjaunošanai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
Ls 100 bez ienākumu izvērtēšanas –
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, ja
vienam no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā ne mazāk kā vienu
gadu pirms bērna dzimšanas un bērnam
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā
Ilma Lāčgalve
Sociālā dienesta vadītāja

Saistoðie noteikumi
Par paðvaldîbas nodevâm Stopiòu novada teritorijâ

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,14.panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9.,10.punktiem
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu
maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos
objektus, nodevu apmērus vai likmes un atvieglojumus Stopiņu novadā.
II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu
2. Par Stopiņu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
par Pašvaldības domes sēdes protokola izrakstu, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti:
2.1.1. fiziskām personām – Ls 1;
2.1.2. juridiskām personām – Ls 2.
2.2. par Pašvaldības domes sēdes protokola
apliecinātu kopiju:
2.2.1. fiziskām personām – Ls 1 (par katru
lapu) ;
2.2.2.juridiskām personām – Ls 2 (par
katru lapu) .
par Pašvaldības domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu no Pašvaldības arhīva, par katru dokumenta
lapu:
2.3.1. fiziskām personām – Ls 1;
2.3.2. juridiskām personām – Ls 2.
par izziņu:
2.4.1. par mirušās personas pēdējo dzīves
vietu – Ls 1;
2.4.3. par nekustamajā īpašumā reģistrētajām personām – Ls 1;
2.4.4. vai izrakstu no civilstāvokļa aktu
(laulības, dzimšanas, miršanas) reģistrie –
Ls 2;
2.4.5. citas izziņas – Ls 1.
2.4.6.par būvatļaujas dublikātu (oriģināla
nozaudēšanas gadījumā) Ls 2.
3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgo Pašvaldības dokumentu.
4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms
attiecīgā dokumenta saņemšanas.
5. No nodevas samaksas atbrīvojamas
valsts pārvaldes institūcijas, bezdarbnieki, invalīdi un maznodrošinātas personas, kuras savu

dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu novadā. Citi
atvieglojumi nav piemērojami.
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
6. Par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva par katru pasākumu:
6.1.ja plānotais pasākuma apmeklētāju un
dalībnieku skaits nepārsniedz 500 cilvēku –
Ls 25;
6.2. ja plānotais pasākuma apmeklētāju
un dalībnieku skaits pārsniedz 500 cilvēku –
Ls 100.
7. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības atļauju (Pielikums Nr. 1) un tam norādītajās vietās.
8. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
pasākumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
9. Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot šo noteikumu 7.punktā norādīto atļauju.
10. No nodevas samaksas atbrīvojamas
Stopiņu novada fiziskas un juridiskas personas – izklaidējoša rakstura bērnu un sporta
pasākumu rīkotāji, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkotāji pasākumiem, kurus atbalsta
Pašvaldība. Citi atvieglojumi nav piemērojami.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās
11. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
11.1.par ielu tirdzniecības vietu izmantošanu:
11.1.1. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem
mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas
un daiļamatniecības izstrādājumiem – Ls 5
mēnesī;
11.1.2. tirdzniecībai ar ziediem, pašu izaudzētajiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem
un dēstiem, savvaļas augiem, ogām, sēnēm un
riekstiem – Ls 5 mēnesī;
11.1.3. tirdzniecībai ar kvasu un alu no
cisternām (mucām) , saldējumu, bezalkoholis-
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kajiem dzērieniem un karstajām uzkodām no
speciālām iekārtām – Ls 5 mēnesī;
11.1.4. tirdzniecībai ar grāmatām – Ls 5
mēnesī;
11.1.5. tirdzniecībai ar preses izdevumiem – Ls 5 mēnesī.
11.2.par tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecību:
11.2.1. ar 11.1.1. un 11.1.2. apakšpunktā
minētajām precēm, izņemot iepirktos ziedus –
Ls 2 dienā;
11.2.2.ar importētās pārtikas un nepārtikas
precēm, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas precēm – Ls 10 dienā;
11.2.3.ar alkoholiskajiem dzērieniem –
Ls 15 dienā;
11.2.4.ar tabakas izstrādājumiem – Ls 15
dienā;
11.2.5. ar pašu ražoto vai iegūto produkciju – Ls 2 dienā.
12. Par 11.2 punktā norādīto tirdzniecību,
ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā
norādītās preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta
visaugstākā nodeva.
13. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju (Pielikums Nr. 2) un tam norādītajās vietās.
14. Par šo noteikumu 11.1. un 11.2. punktos norādīto tirdzniecību nodevas maksātāji ir:
14.1. tirdzniecībai ar šo noteikumu 11.1.1.;
11.1.2.; 11.2.1. apakšpunktos minētajām precēm – juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji;
14.2. tirdzniecībai ar šo noteikumu
11.1.3.;11.1.5.;11.2.2. apakšpunktos minētajām
precēm – juridiskās personas un individuālā
darba veicēji;
14.3. tirdzniecībai ar šo noteikumu 11.1.4.
apakšpunktā minētajām precēm – fiziskās un
juridiskās personas;
14.4. tirdzniecībai ar šo noteikumu
11.2.3.;11.2.4. apakšpunktos norādītajām precēm – komersanti, kuriem normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir izsniegta speciāla atļauja
(licence) alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai;
14.5. tirdzniecībai ar šo noteikumu 11.2.5.
apakšpunktā minēto produkciju – zemnieki,
zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku
saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās personas.
15. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.
16. No nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas
Stopiņu novada teritorijā, par ielu tirdzniecības
vietas Stopiņu novadā, tirgus laukumā Ulbrokā,
Sauriešos, Upeslejās izmantošanu tirdzniecībai ar
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šo noteikumu 11.1.2.punktā norādīto produkciju.
Citi atvieglojumi nav piemērojami.
VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas
izmantošanu
21. Par Pašvaldības simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā
vai citiem mērķiem maksājama pašvaldības
nodeva – Ls 50 par vienu izstrādājuma veidu,
par katriem 1000 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem.
22. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Stopiņu novada
simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.
23. Pašvaldības simbolikas izmantošana
notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju
(Pielikums Nr. 3) .
24. Nodeva pilnā apjomā iekasējama, saņemot šo noteikumu 23.punktā norādīto atļauju.
25. No nodevas samaksas atbrīvojamas
Stopiņu novada domes uzņēmumi un iestādes.
Citi atvieglojumi nav piemērojami.
VII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
26. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas
ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu un
akceptēšanu, būvprojektu izmaiņu saskaņošanu
un pārskaņošanu, būvatļauju noformēšanu,
būvdokumentācijas izskatīšanu.
27. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem (kuri būvējami saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”,
Stopiņu novada saistošajiem apbūves noteikumiem, Būvju klasifikācijas CC izdevuma, kas
apstiprināts ar Latvijas Republikas Statistikas
pārvaldes priekšsēdētāja 13.05.1998. rīkojumu
Nr.20, prasībām) nosakāma pēc šādas formulas:
28. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu
apmērs nosakāms pēc šādas formulas:
nodeva = A x B x C x D, kur
A – likme, kura atkarīga no plānotā būvobjekta kopējās platības(4.pielikums) ;
B – koeficients, kas piemērojams atkarībā
no plānotās ēkas vai būves tipa (5.pielikums) ;
C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotās būvobjekta atrašanās vietas
(6.pielikums) ;
D – koeficients, kas piemērojams atkarībā
no objekta būvniecības veida: jaunbūve, būves
rekonstrukcija (būves vai tās daļas pārbūve,
mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot
vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa,
nemainot apjomu) , renovācija (būves vai tās
daļas remonts (kapitālais remonts) , lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos
nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī
mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un

funkciju) vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās
informācijas zinātnisku izpēti) (7.pielikums) .
29. Par infrastruktūru veidojošajiem objektiem, kas norādīti 5.pielikumā, par kuriem
nav nepieciešams pozitīvs būvvaldes atzinums,
nodeva maksājama būvatļaujas saņemšanas
brīdī. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu šiem
objektiem aprēķināma pēc šādas formulas:
nodeva = m x 0,20 x C, kur
m – tekošo metru skaits;
C – koeficients, kas piemērojams atkarībām
no būvobjekta atrašanās vietas (6.pielikums) .
30. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības
izmaksām.
31. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos
60% no nodevas maksā, saņemot būvatļauju.
Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta
un būvatļauju neizsniedz, iekasētā pašvaldības
nodevas daļa netiek atmaksāta.
32. Par būves nojaukšanu nodevu neiekasē.
33. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments par Nodevas nomaksu pilnā
apjomā.
34. No nodevas samaksas atbrīvojamas fiziskas personas – pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas,
kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu
novadā, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa
vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālajai lietošanai) ,
kā arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek
realizēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Citi atvieglojumi nav piemērojami.
VIII. Noslēguma jautājumi
35. Šajos noteikumos norādītās pašvaldības
nodevas iemaksājamas Stopiņu novada domes
kasē, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts.
Nodevas ieskaitāmas Stopiņu novada budžetā.
36. Kontroli pār Nodevas nomaksu pilnā
apjomā veic Stopiņu novada struktūrvienības
vadītājs, kurš ir atbildīgs par konkrētā dokumenta izsniegšanu.
37. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta piektajā daļā
noteiktajā kārtībā.
38. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu
atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu pagasta domes 2001. gada 30. maijā apstriprinātos sastošos
noteikumi “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
Domes priekšsēdētājs
J. Pumpurs
(Pielikumi pie saistošajiem noteikumiem tiks
publicēti nākamajā Tēvzemītes numurā)
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Atkal jaunu pavasari gaidot…
Daiga Brigmane
Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja,
speciāli “Tēvzemītei”
Ne tik siltais, bet tomēr ļoti gaidītais
pavasaris iepriecināja visus tos Ulbrokas bibliotēkas lasītājus, kas svētdienas
dienā devās uz Valmieru, lai skatītu Ziemeļvidzemes jaukumus. Pie jaukumiem
tiek skatīta Liepas Lielā Ellīte. Baltais
smilšakmens iežu atsegums ar alu un
trim arkām veidojies augšdevona Amatas
svītas smilšakmeņos, kas ir vairāk kā 300
miljonus gadu vecs. Alas garums 23 m,
maksimālais augstums 3,5 m, platums 4,5
m. Klints vēl joprojām ir ļoti savdabīga –
pie alas ieejas ir izciļņi, nišas, dobumi,
unikāla arkāde. No alas iztek spēcīgs, avota veidots strauts, kas radījis visu unikālo
Lielās Ellītes sistēmu. Šeit pazemes ūdeņi
koncentrējas virs ūdensnecaurlaidīgā, slīpā māla, un, tekot cauri smilšakmenim, to
izskalo.

Liepas Lielā Ellīte,
2009. gada 15. marts

No putekļiem ārā, no dūmiem
Mūs ziedošiem pavasars sauc;
Gals bēdām un sirdēstiem drūmiem,
Vēl pasaulē prieka ir daudz.
(Ed. Veidenbaums)
Ar šīm dzejnieka dzejas rindām devāmies skatīt Eduarda Veidenbauma muzeja
ekspozīciju un personīgās lietas, kas vēsta
par viņa dzīvi un paveikto. Pie muzeja
dārzā skatījām dzejniekam veltīto pieminekli. Blakus esošajās ēkās redzama dvīņu
klēts un izstāžu zāle, kur vienkopus var
redzēt Latvijā plašāko Vidzemes lāžu izstādi un iepazīties ar 19. un 20. gadsimta
saimniecības piederumiem.
Savdabīgs un dzejnieka personības
spēcinošs ir “Kalāču” māju – muzeja gars,
mazliet noputējis, mazliet sirdēstu nesošs,
bet daudzsološs un prieka starojošs.
Savukārt, Valmieras Drāmas teātrī uzplauka Antona Čehova “Ķiršu dārzs”. Režisoram Oļģertam Kroderam tieši šobrīd
šķiet, ka ir īstais laiks stāstam par to, kā
izplēn, izput vecā vai iedomātā bagātība…
Vairāku kritiķu vērtējumā lugai piedēvēts
“šodieniskums”, kas tik tiešā veidā sasaucas ar šodienas notikumiem un situācijām.
Zināma deva pašironijas, paškritikas un
pašiedvesmas šodienas skatījumam, jauks
aktieru sniegums, laba dramaturģija un
skatījums cilvēku savstarpējo attiecību
līdzcietībai.
Paldies interesentiem, teātra un kultūrvēsturisku vērtību cienītājiem par atsaucību, ieinteresētību un līdzdalību pasākumā
laikā. Paldies tūrisma aģentūrai “Skaistie
skati” par pasākuma organizatorisko,
saturisko piepildījumu un transporta nodrošinājumu.

Ulbrokas

bibliotēkas telpās

hova izrādei

“Ķiršu

Antona Če-

dārzs” un daiļradei

veltītā izstāde skatāma līdz

10.

aprīlim.

]]]
Uz jauniem kultūrvēsturiskiem atklājumiem Ulbrokas bibliotēka savus lasītājus
aicina 2009.gada, 21. – 22. jūnijā (svētdien un pirmdien) . Divu dienu ceļojums
un Vasaras Saulgrieži Kurzemē.
Maršruts : Stopiņi – Pedvāle – Māras
Bergmanes tējas dārzi – Kuldīga – Ventspils – Liepene – Talsi – Lauciena – Stopiņi.
Cena: vienai personai Ls 35.
Cenā ietilpst: tūristu klases autobusa
noma, gidu pakalpojumi, naktsmītnes,
brokastis.
Cenā neietilpst: ieejas maksas apskates
objektos, citi ēdināšanas izdevumi, ziedojumi.
PIETEIKŠANĀS UN SAMAKSA par
braucienu ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
līdz 30. maijam.
Kontaktinformācija:
Daiga, Ulbrokas bibliotēka 67910503
Kristīne, Sauriešu bibliotēka 67956042
Anna, Dienas centrs “Upeslejas”
67956939
Ekskursiju piedāvā: Skaisto skatu
aģentūra, Mazā Jaunavu iela 8, Rīga.

Stopiòu novada Ulbrokas bibliotçkas pasâkumi aprîlî
un Bibliotçku nedçïâ (20.-26.aprîlis)
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai
(2. IV) un rakstnieka Vika 70 dzīves gadu
jubilejai (1.IV) veltītā izstāde “Pavasara
pilieni” (visu mēnesi).
VIKA bērnu auditorijai publicētie darbi, biogrāfija, interesanti fakti, vizuālais
noformējums.
]]]
Izstāde “Lieldienu raibie raksti zīdā”
skatāma Ulbrokas bibliotēkas abonementā (6.-26.aprīlim). Stopiņu jaunkundžu,
dāmu lakati un šalles darināti Rīgas rajona
neformālās izglītības projektu konkursa

rezultātā A.Višķeres vadītajā Dienas centrā “Ulbroka”.
]]]
Jaunāko grāmatu izstāde (20.-26.aprīlis). Varēsiet pierakstīties uz sev tīkamāko
literatūru. Īpašs piedāvājums – Stefānijas
Meieres “Krēslas sērijas” grāmatas oriģinālvalodā; “New Moon”, “Twilight”,
“Eclipse” un “Breaking Dawn”.
Virtuālā izstāde datorlasītavā “Uzņēmēji ar kuriem mēs lepojamies” (6.-26.
aprīlis).
]]]

Lielāko Stopiņu novada uzņēmumu
mājaslapu prezentācija tiešsaistes sākumlapas formā.
]]]
Novecojušas un mazvērtīgas literatūras
nodošanas akcija (20.-26.aprīlis).
Iespēja atbrīvoties no gadu gaitā uzkrātajām grāmatām un laikrakstiem. Lūgums makulatūru pirms nodošanas bibliotēkai pārsiet
ar papīra auklu un pirms piegādes informēt
par savu ierašanos pa tālr. 67910503
Ieva Mūrniece, sistēmbibliotekāre
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Bruòurupuèa stâsti un pastâsti bibliotekâro darbinieku aprindâs
Daiga Brigmane,
Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja,
speciāli “Tēvzemītei”
Tuvojoties pavasarim, ne tikai daba
kļūst rosīgāka un trauksmaināka savā
ritējumā, bet arī bibliotekāru darbība met
lielākus un mazākus līkločus savstarpējo
kontaktu un pieredzes uzkrāšanā. Par to
liecina Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku
vadītāju dalība un uzstāšanās Saldus pilsētas bibliotēkā, kur norisinājās minētā

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
Daiga Brigmane stāsta par bibliotēku
darbības aspektiem Stopiņu novadā

rajona bibliotēkāru darba seminārs. Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes uzdevums bija dalīties pieredzē par
Bibliotēku darbības aspektiem Stopiņu
novada kontekstā un iezīmēt sadarbības
virzienus struktūrvienību vai kultūras iestāžu jomā, kas šobrīd aktuāla visā Latvijā
reģionālo reformu pārveides kontekstā.
Jāsaka, ka bibliotēkas ir galvenās informacionālo pakalpojumu nodrošinātājas pēc
dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietu
tuvumā un to darbības pamatā ir kvalitatīva informācija, kvalitatīvs krājums un
kvalitatīvs pakalpojums, kas kopējā kultūras ansamblī apliecina savu dzīvotspēju
un īsteno galveno funkciju – informācijas,
izglītības un kultūras darbību konkrētajā
apvidū.
Bibliotekārās darbības galvenos aspektus, kas raksturo bibliotēkas izmantojamību Stopiņu novada bibliotēkās, salīdzinot
ar 2008. gada statistikas rādītājiem, veicinājuši vairāki darbības faktori : pieaudzis
internetlietotāju un bibliotēkas apmeklētāju skaits gan īsu uzziņu informācijas
izguvei, gan tematisku uzziņu – referātu,
bakalaura darbu, projektu tēmu izstrādei;
palielinājusies saturiski kvalitatīvas un
aktuālas literatūras izdevumu iegāde; saglabājies Stopiņu novada domes atbalsts
un bibliotēkas organizēto literatūras popularizējošu pasākumu un kultūrvēsturis-

Saldus pilsētas bibliotēka,
2009. gada 2. marts. No labās puses
Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa, Saldus pilsētas metodiskā
centra vadītāja Aija Pelīte, Ulbrokas
bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane
ku notikumu piedāvājums; nodrošinātas
vairākas datoru darba vietas un brīvas
informācijas pieejamība – abonēto datubāzu piedāvājums un konsultāciju darbs;
aktualizēta jauno lasītāju iepazīstināšana
ar bibliotēkas pakalpojumiem un informācijas iespējām. Minētajās darbības jomās
ne tikai dalījāmies pieredzē ar Saldus
rajona bibliotekāriem, bet arī rosinājām
ieklausīties bibliotekārā darba procesos
Grieķijas bibliotēkās, kuras 2008. gadā
apmeklēja Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Kristīne Cimdiņa.

Sagaidîsim pavasari austrumu ritmu noskaòâ
Inese Alijeva
speciāli Tēvzemītei
Ulbrokas kultūras namā, no šā gada
7.aprīļa tiek uzsāktas vēderdeju nodarbības
sievietēm.
Vēderdejas pamatā ir senā Ēģiptiešu
auglības rituālu deja, kas gadu simtu laikā
ir attīstījusies, papildināta un modernizēta.
Īpaši ieteicama vēderdeja ir sievietēm, jo, tā
tonizē un atbrīvo vēdera muskulatūru, nostiprina reproduktīvo orgānu darbību, uzlabo
asinsriti, padara elastīgāku un vingrāku mugurkaulu, regulē vielmaiņas procesus organismā, ka arī aizkavē novecošanās procesu.
Pēc sava rakstura tā ir sievišķīga, vijīga,
eleganta un dzīvespriecīga deja, kas māca
labi pārvaldīt un apzināt savu ķermeni.
Lai apmeklētu vēderdeju nodarbības
iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama.
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Nav svarīgi ar kādu sporta vai dejas veidu
Jūs iepriekš esat nodarbojusies, galvenais
– lai ir vēlēšanās sajust un atraisīt sevī
sievišķību un vēlēšanās kustēties austrumu
(Ēģiptes, Marokas, Turku) mūzikas vai
bungu ritmu pavadījumā.
Nodarbības notiks divas reizes nedēļā,
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.30
– 19.30.
Nodarbības sākas ar vispārēju iesildīšanos, tad pārejam uz atsevišķiem vēderdeju
elementiem, tad mācāmies vairāku elementu kombinācijas un beigās apgūstam
noteiktas deju horeogrāfijas.
Apģērbs nodarbībām nepieciešams
brīvs, lai varētu brīvi strādāt ar savu ķermeni, kajās – čībiņas vai zeķītes. Ap gurniem
vēlams apsiet kādu bārkstainu vai ar “monētiņām” izšūtu lakatu vai šalli, kas strādājot ar gurniem dotu vajadzīgo vēderdeju
sajūtu un noskaņu.
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Vuèko
Ainārs Vaičulens,
sporta dzīves organizators
Katru gadu Stopiņu novada Dome
organizē ziemas sacensības nobraucienā
ar Vučko. Nobrauciens ar Vučko ir sporta
aktivitāte, bez kuras būtu grūti iedomāties
ziemu. Kā aizsācēji interesantai tradīcijai
bija V. Zozuļa un I. Lūsis.
Šī gada 14. martā Stopiņu pašvaldības
iestāžu darbinieki un citi interesenti mērojās spēkiem Siguldas kamaniņu trasē.
Uz šīm sacensībām bija pieteikušās
deviņas komandas. Sacensībās valdīja sa
springta gaisotne līdz pat sacensību beigām,
jo ik brīdi mainījās sacensību līderi. Sacensību noslēgumā vietu sadalījums bija šāds:
1. vieta – “Mazuļi”
2. vieta – “Saimnieks auto”
3. vieta – “Saimnieks celtnieki”
Ceļojošais kauss šogad aizceļo no
“Saimnieks auto” pie “Mazuļiem”.
ë Sākums 1.lpp.
šanu atbalstīja zemessargus, ka pat ansambļa
administrātors zemessardzes majors Imants
Raļļa pateicoties klātesošiem teica: “Mēs jau
nedziedājām, bet tikai piedziedājām jums”.
Tālāk sekoja groziņu vakars ar atmiņu stātiem, dziesmām un dejām.
Beidzot klāt arī 25.marts. Pieminot
Komunistiskā genocīda upurus, Valsts
Prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī tikās ar
vairāk kā 80 politiski represēto organizāciju
pārstāvjiem no visiem Latvijas reģioniem.
Prezidents pateicās visiem represētajiem un
viņu ģimenes locekļiem par nacionālo lepnumu, izturību un Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšanu nākamajām paaudzēm,
kā arī novēlēja labu veselību un možu garu.
Vēlāk pie Brīvības pieminekļa prezidents
un represētie nolika ziedus. Īsā uzrunā prezidents aicināja visus represētos stāstīt par
saviem likteņiem ģimenēs, ievietot internetā. Viņš teica: “Mums visiem šī vēsture
ir jāsaglabā. Lai vēlreiz atkārtošu, neviens
neiedomātos nevienu mirkli to pārrakstīt,
aizmirst vai norakstīt uz visiem laikiem.
Mums ir lepnums par savu valsti, mēs esam
stipri, pārliecināti par savas valsts nākotni.
Un jūs rādīsiet to piemēru citiem. Jūsu laiki
ir bijuši grūtāki, nekā šodienas grūtības. Jūs
esat pierādījuši, ka to var izturēt, pārvarēt
un cīnīties tālāk. Paldies jums visiem.”

“Karlsons” kas dzîvo Stopiòos
Anna Imbrate
Tie, kas ik dienu mēro ceļu uz darbu
gar Ulbrokas vidusskolu ir pamanījuši, ka
ceļa otrā pusē, pašā Vālodžu ciemata sirdī

ë Sākums 1.lpp.
bos visdažādākajos veidos, kas ienes
pavasari mūsu iestādē un katra sirdī.
Tieši ar šo tēmu: “Pavasara smaržas un
skaņas Māras dienu gaidot” mūsu iestādē 25. martā notika pieredzes seminārs
Rīgas rajona pirmsskolas pedagogiem.
Pieredzes seminārā pedagogi vēroja un
vēlāk analizēja divas atklātās rotaļnodarbības sagatavošanas grupās – “Mārītes”
un “Knīpas un knauķi”. Pirmsskolas
skolotājas Dace Sarkane un Marika
Pumpure “Knīpas un knauķu” grupā
novadīja kolēģēm integrētu runas / rokas
sagatavošanas rakstīšanai rotaļnodarbību.
“Mārītes” grupas pirmsskolas skolotājas Anita Circene un Lauma Zandere
novadīja integrētu matemātikas/ konstruēšanas rotaļnodarbību. Atklāto nodarbību mērķis ir apgūt jaunu pieredzi un
idejas savam darbam, kā arī prezentēt
savu novadu, pirmsskolas iestādi, grupu.
Pieredzes seminārā piedalījās 20 Rīgas
rajona pirmsskolas skolotājas, metodiķi.
Katrs pieredzes semināra dalībnieks dodoties mājās saņēma vadītājas vietnieces
metodiskajā darbā Evijas Kubiles apkopotos materiālus – vēroto rotaļnodarbību
konspektus, bukletu par Stopiņu novadu
un mūsu pirmsskolas iestādi. Paldies
Stopiņu novada domes priekšsēdētājam
Jānim Pumpura kungam par iestādes
apmeklējumu un pavasarīgu sveicienu
visām Rīgas rajona pirmsskolas skolotājām šajā dienā.
26.03 un 27.03 jau tradicionāli mūsu
iestādē noritēja Atvērto durvju diena.
Šajās dienās mūsu iestādes bērnu vecāki,

pie pavasarīgi dzeltenas mājas ir parādījusies koša izkārtne ar mūsu visu bērnības
multfilmu varoni Karlsonu. Kopš pagājušā
gada nogales Vālodžu ciematā darbojas
privātais bērnu dārziņš “Karlsons”. Neskatoties uz neseno darbības uzsākšanu, ieejot
iekšā uzreiz ir dzirdamas bērnu pulciņa čalas, kas rotaļājas plašajās, gaišajās telpās.
Viss dārziņa iekārtojums atgādina bērnu
pilsētiņu ar mazajām mēbelītēm iekšpusē
un rotaļu atrakcijām dārziņa teritorijā. Šobrīd, kad rindas pašvaldību bērnu dārzos
ir lielas, viena no izejām ir sava bērna
sūtīšana privātajā bērnu dārziņā, ko daži
vecāki arī izmanto, vēloties ātrāk atsākt
savas darba gaitas.
kā arī citi interesenti tika aicināti vērot
pedagoģisko procesu mūsu iestādē. Lai
gūtu pilnvērtīgāku priekšstatu par mūsu
pirmsskolas iestādes darbu visiem interesentiem sniedzām iespēju ielūkoties visu
grupu nodarbībās, mūzikas, sporta, peldēšanas, kā arī interešu pulciņu ikdienas
darbā. Paldies visiem, kas to izmantoja!
Mūsu pirmsskolas iestādē strādā
skolotājas, katra ar savu tēlu, izskatu,
raksturu, ģērbšanās stilu. Strādājot ar
bērniem ir ļoti svarīgi katru dienu labi
izskatīties, jo bērni īpaši ātri to ievēro
un novērtē. 8.martā pašas sev sarūpējām dāvanu uzaicinot stila un modes
mākslinieci Unu Bernatoviču. Viņa mūs
iepazīstināja ar jaunākajām modes tendencēm 2009. gadā. Stāstīja par to, kā
veidot savu stilu, izvēloties piemērotāko
apģērbu, aksesuārus un matu griezumu.
Centāmies apgūt lakatu dažādus sasiešanas paņēmienus un arī citus sievietes
skaistuma noslēpumus.
Dažreiz nevajag daudz, lai sevi iepriecinātu. Ir sevi jāmīl un jācenšas būt
laimīgam, lai varētu audzināt laimīgus
bērnus!
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

SVEICAM JUBILĀRUS!
Lai Jums viegli savus gadus vadīt,
Lai netrūkst spēka mūža kalnā kāpt!
70 – Vitu Baltmani
		 Antoņinu Budo
		 Alinu Kruminu
		 Ausmu Ozoliņu
75 – Birutu Birznieci
		 Ņinu Darjinu
		 Jāni Lielbārdi
		 Ojāru Princi
		 Dzidru Taškāni
		 Ritu Zarubinu
80 – Mariju Čapko
		 Aldu Krieviņu
		 Arnoldu Šultu
		 Antoņinu Žukovu
85 – Viju Veinbergu
		 Moniku Zepu
95 – Austru Sveķi
Vēlam veselību un daudzus skaistus
turpmākos gadus!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds.
Pa pasauli mūžam
Mīlestība lido...
		
		
		
		
		

Anželiku Flotsku
Ģirtu Circeni
Anci Strautiņu
Artūru Pētersīli
Adeliju Nogu

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Stopiņu novada bāriņtiesa
aicina aizbildņus, audžuģimenes
un visus interesentus
uz psiholoģes Ilutas Vilnītes
kārtējo lekciju (2.nodarbība)

“Bērnu pozitīvā
disciplinēšana”

š.g. 21.aprīlī plkst.16:00
Ulbrokas kultūras namā.

Atkal bērzi saplauks zaļām lapām,
Atkal vējš pār zemi ziedus sēs.
Ziedi lieksies pāri tavam kapam,
Tavas acis tos vairs neredzēs.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Jānis Peipiņš
Sergejs Jakovļevs
Francis Undruls
Nikolajs Hveseņa
Vladimirs Vederņikovs
Sergejs Jakovļevs
Genādijs Antoņevičs
Igors Kačanovs
Nadežda Dorožkova
Ivars Meženieks
Velta Krauze
Prima Lukina

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Vislielākais paldies visiem, kuri
bija mums līdzās, vīru un tēvu smiltājā
pavadot.
Vislielākais paldies katram, kurš
izteica savu līdzjūtību, katram, kurš ar
labu atceras Genādiju Borozdinu.
Elvīra Borozdina ar ģimeni

Svētdien, 12.aprīlī plkst. 13.00
Stopiņu novadā, Līgo parkā

Lieldienu pasākums
lieliem un maziem
Pasākuma ietvaros
koncerts:
Piedalās deju kolektīvi “Luste”
un “Rēvele”,
Ulbrokas bērnu teātra studijas
dalībnieki
kā arī
aktīva šūpošanās,
olu krāsošana un ripināšana,
dažādas jautras mākslinieciskas
un sportiskas izdarības.
Aicinām ņemt līdzi fotoaparātus,
vārītu un nevārīto olu krājumus,
kā arī, protams, saulainu garastāvokli!

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu –
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Ināru
Saliņu un Jāni Koponānu māmiņu
smiltājā pavadot. Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.
Stopiņu novada domes kolektīvs

Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
Pie kuras kā pie saules
bērni turas klāt.
Un tāpēc ir tik grūti,
zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt!
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Jānim
Koponānam un Inārai Saliņai māmuļu
mūžībā aizvadot. Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
PA “Saimnieks” kolektīvs

Vien paliks mīlestība tava
Kā sāpju un kā laimes mērs...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai Saliņai un Jānim Koponānam māti
mūžībā pavadot.
Katkeviču ģimene

Autoceļu uzturēšanas klases (vasaras no
1.04.09.–1.10.09.) ir atrodamas Stopiņu
novada domes mājas lapā www.stopini.lv
Atbildīgais par ceļu stāvokli Stopiņu
novadā Juris Bistrovs, tālr. 26563107

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 Nipo NT
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2009.gada 2. aprīlī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

