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Sociâlo pakalpojumu un sociâlâs
palîdzîbas saòemðanas kârtîba
Jānis Pumpurs
Novada domes priekšsēdētājs
Iepriekšējā Tēvzemītes numurā ti
ka publicēts raksts par to, ka Stopiņi
nepadosies ekonomiskajai krīzei un ko
pā ar darbiniekiem, iedzīvotājiem un
uzņēmējiem meklēs risinājumus krīzes
pārvarēšanai. Pēc šīs publikācijas esam
saņēmuši telofona zvanus un e-pastus ar
atbalstu un ierosinājumiem. Es vēlētos
pateikt paldies par Jūsu atsaucību. Visi
ierosinājumi tiks izskatīti un izvērtēti.
Ņemot vērā pieaugošo bezdarbnieku
skaitu, mēs nolēmām publicēt rakstu sēriju
par pabalstiem uz kuriem var pretendēt
novada iedzīvotāji, kuriem ir radušās
finansiāla rakstura problēmas.
Ilma Lāčgalve
Sociālā dienesta vadītāja
Pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.288 par “Sociālo pakalpojumu un sociā
lās palīdzības saņemšanas kārtību”, lai sa
ņemtu sociālos pakalpojumus vai sociālo
palīdzību, persona vai viņas likumiskais
pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā die
nestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu
un tās vēlamo risinājumu;
2. aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
3. dokumentus, kas apliecina personas,
viņas laulāta un to personu ienākumus
un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu
apgādnieku ienākumus un materiālo stā
vokli apliecinošus dokumentus.

Trūcīgās personas statuss tiek piešķirts
saskaņā ar LR MK noteikumiem (ja ienā
kumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās
minimālās algas šobrīd t.i. 90,00 Ls uz
vienu personu ģimenē).
Ja persona vai ģimene atzīta par trūcī
gu, pašvaldības sociālais dienests izdod
izziņu par atbilstību trūcīgas personas/
ģimenes statusam. Uzrādot šo izziņu,
var saņemt dažādus atvieglojumus, ko
noteikusi valsts (ārstēšanās stacionārā,
vizītēm pie ārsta, juridisko palīdzību).
Ja persona ir trūcīga, pašvaldībai jā
nod rošina personai/ģimenei garantētais
minimālais ienākums (turpmāk GMI).
GMI trūcīgām personām Stopiņu no
vadā noteikts Ls 40,00 uz personu (valstī
noteiktais 37,00 Ls);
Ja ir apmierināts pamatos pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta
garantētā minimālā ienākumu līmeņa no
drošināšanai, pašvaldība ir tiesīga izmak
sāt arī citus pabalstus;
Lai pašvaldība varētu izmaksāt citus pa
balstus tā nosaka savu maznodrošinātās per
sonas/ģimenes ienākumu līmeni pašvaldībā.
Pamatojoties uz Stopiņu novada saisto
šajiem noteikumiem par maznodrošinātu
personu vai ģimeni Stopiņu novadā tiek
uzskatītas personas vai ģimenes, kuru vi
dējais 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 pabalsti
tiek piešķirti izvērtējot ienākumus, ja
Stopiņu novada saistošajos noteikumos
“Par sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības piešķiršanas kārtību nav no
teikti atvieglojumi sociālām grupām bez
ienākumu izvērtēšanas.
Turpinājums nākamajā numurā î

Upesleju, Saurieðu un
Ulbrokas Dienas centri
saòem finansçjumu
Rîgas rajona pieauguðo
neformâlâs izglîtîbas
projektu izsludinâtajâ
konkursâ
Vita Paulāne
priekšsēdētāja vietniece
Ir noslēdzies Rīgas rajona Pieaugušo ne
formālās izglītības projektu konkurss un ar
gandarījumu varam informēt Dienas centru
esošos un potenciālos apmeklētājus, ka
mūsu trīs Dienas centru iesniegtie projekti
ir apstiprināti un saņems finansējumu marta,
aprīļa un maija mēnešos.
Projektu ietvaros:
Ulbrokā interesenti varēs apgūt zīda
apgleznošanas tehnikas pamatus, veidot
izpratni un iemaņas šīs tehnikas pielietošanā
tekstiliju apgleznošanā.
Upesleju projekta “Mīļām lietām otru
mūžu” ietvaros dalībnieki darbosies mīļ
lietiņu un prakstisku lietu pagatavošanā un
atjaunošanā trīs tēmu ietvaros – Lieldienas,
virtuve, ģimene. 30. maijā Dienas centrā ir
paredzēta izstāde, kurā varēsim apskatīt pro
jekta dalībnieku un citu interesentu darbus.
Sauriešos projekta ietvaros interesentiem
tiek dota iespēja apgūt stikla apgleznošanas,
ornamentikas tehniku, veicot ikdienas stikla
trauku pārdzimšanu dizaina priekšmetos.
Visu projektu lektori – pasniedzēji ir
profesionāļi ar lielu darba pieredzi savā
jomā.
Sīkāka informācija par iespējām pie
teikties nodarbībām un nodarbību grafi
ku – Upesleju, Sauriešu un Ulbrokas Dienas
centros.
Vēlos izteikt lielu Paldies Dienas centru
vadītājām Aijai Šibajevai, Annai Logackai
un Andai Višķerei par interesantu un
kvalitatīvu projektu izstrādi un iesniegšanu,
novēlēt izturību un radošu veiksmi projektu
realizācijas gaitā un ikdienas darbā!
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11. un 25.februâra sçdçs (protokols Nr.97 un Nr.98) nolemts:
zzPagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu
ar 1 personai;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un
mazdārziņiem 1 personai;
zzPiešķirt zemi nomā mazdārziņa
izveidošanai 2 personām;
zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
9 īpašumiem;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 7 LR
nepilsoņiem;
zzPamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķir
šanas kārtību dome nolēma piešķirt:
6.02.2009. sēdes protokols Nr. 4
Izvērtējot ienākumus:
1) materiālo palīdzību medikamentu
iegādei 6 maznodrošinātām personām par
summu – 142,88 Ls;
2) piešķirt materiālo palīdzību sa
biedriskā transporta izdevumu atmaksai
8 personām pēc 80 gadiem, par summu –
90,00 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo pa
līdzību 3 maznodrošinātām ģimenēm par
summu – 91,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 6 mazno
drošinātām ģimenēm par summu –
180,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei
3 maznodrošinātām ģimenēm par summu180,00 Ls;
6) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu
grupā 2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem.

7) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 2
maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
8) piešķirt trūcīgas personas statusu uz
3 mēnešiem 7 ģimeņu 23 personām;
9) piešķirt vienreizēju pabalstu audžu
ģimenei mīkstā inventāra iegādei –
100,00 Ls;
10) piešķirt pabalstu medicīnas pakal
pojumiem 1 maznodrošinātai personai par
summu – 26,50 Ls;
11) piešķirt pabalstu zobu labošanai
1 maznodrošinātai personai par summu –
39,00 Ls;
12) piešķirt pabalstu 1 personai ar
hronisku nieru nepietiekamību, kurai ne
pieciešama dialīze, uz 6 mēnešiem par
summu – 300,00 Ls;
13) piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbro
kas vidusskolas skolniekam no mazno
drošinātas ģimenes;
14) piešķirt apmaksātu launagu 1 maz
nodrošinātas ģimenes bērnam.
20.02.2009. sēdes protokols Nr. 5
1) pabalstu medikamentu iegādei 3
maznodrošinātām personām par summu109,61 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta
izd evumu apmaksai 10 personām par
summu – 100,00 Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 3
maznodrošinātām personām par summu –
95,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 7 maznodrošinā
tām ģimenēm par summu – 210,00 Ls;
5) pabalstu kurināmā iegādei 4 maz

nodrošinātām ģimenēm par summu –
240,00 Ls;
6) pabalstu polises iegādei 3 mazno
droš inātām personām par summu –
120,00 Ls;
7) pabalstu medicīnas pakalpojumiem
1 maznodrošinātai personai par summu –
46,50 Ls;
8) GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 4
ģimeņu 8 personām par summu –
690,00 Ls;
9) brīvpusdienas vienam Ulbrokas
v-skolas skolniekam no maznodrošinātas
ģimenes;
10) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturē
šanās izdevumiem 1 maznodrošinātas
ģimenes bērnam, kurš apmeklē PII Pie
nenīte;
11) piešķirt materiālo palīdzību klien
tam ar hronisku nieru nepietiekamību,
kuram nepieciešama dialīze, uz 6 mē
nešiem par summu – 300,00 Ls;
12) piešķirt malku 6 m³ vienai mazno
drošinātai ģimenei;
13) piešķirt maznodrošinātas ģimenes
statusu 2 ģimeņu 3 personām;
14) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 5
ģimeņu 12 personām.
zzApstiprināt adreses 27 jauniem īpašu
miem;
zzAtļaut nodarboties ar individuālo darbu
6 personām;
zzIzmaksāt pašvaldības pabalstu 1 vecā
kam, kura bērns netiek nodrošināts ar
vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
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ja par ģimenes skandālu Institūta ielā,
ierodoties notikuma vietā, ar skandāla
rīkotājiem veiktas pārrunas un konflikts
atrisināts uz vietas;
8.02. – Saņemta telefoniska informāci
ja par ģimenes skandālu Peldu ielā, iero
doties notikuma vietā, aizturēts skandāla
rīkotājs un uz rakstiska pieteikuma pamata
nogādāts Valsts policijas Salaspils iecirknī
līdz atskurbšanai;
15.02. – Līčos, pie z/s “Kulpji” tika
aizturēts vīrietis, kas no kravas auto
mašīnas, kas atradās slēgtā teritorijā aiz
sētas, nozaga trīs kannas degvielas.
20.02. – Tika aizturēts nepilngadīgs
jaunietis, kas atrodas meklēšanā.
24.02. – Izteikti brīdinājumi vairākām
personām par Valsts karoga nepacelšanu;
– Sauriešos tika aizturēta persona,

kurai ir piemērots administratīvais arests,
un nogādāta uz VP Salaspils iecirkni;
25.02. – Ulbrokā kāds vīrietis, atro
doties alkohola reibuma stāvoklī un ne
uzmanīgi rīkojoties ar gāzes pistoli, iešāva
sev galvā.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz at
skurbšanai nogādāta 1 persona, pārrunas
veiktas ar 33 personām, pēc Stopiņu no
vad a domes saistošajiem noteikumiem
sodītas 4 personas, par transporta novieto
šanu tam neparedzētā vietā protokolus
– paziņojumus saņēmuši 2 autovadītāji,
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa pie administratīvās atbildības
sauktas 5 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas un Valsts policijas
materiāliem.

(28.01.2009. – 25.02.2009.)
28.01. – Ulbrokā kāds Institūta ielas
daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs tika brī
dināts par atbildību, kas paredzēta par
naktsmiera traucēšanu;
29.01. – Sniegts atbalsts Ātrās medicī
niskās palīdzības brigādei garīgi slimas
personas nogādāšanai uz medicīnas iestādi;
2.02. – Juglas sanatorijas internāt
pamatskolas audzēknim skolas telpās
nozagts mobilais telefons;
3.02. – Saņemta telefoniska informācija
par ģimenes skandālu Dreiliņos, ierodoties
notikuma vietā, veiktas pārrunas ar ģimenes
locekļiem un konflikts atrisināts uz vietas;
5.02. – Saņemta telefoniska informāci
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Stopiòu novada
teritorijas plânojuma grozîjumu un vides pârskata projekta
sabiedriskâ apsprieðana
Stopiņu novada dome 2009. gada
25. februārī pieņēmusi lēmumu, Nr. 98,
par Stopiņu novada domes teritorijas
plānojuma grozījumu pirmās redakcijas
un Vides pārskata projekta nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
Stopiņu novada teritorijas plānojuma
grozījumu pirmās redakcijas un Vides
pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas
posms ilgs no 2009. gada 2. marta līdz

2009. gada 14. aprīlim. Sabiedriskās
apspriešanas sapulce notiks 2009. gada
16. martā, pulksten 19:00, Ulbrokas klubā,
Stopiņu novadā, Rīgas rajonā.
Ar izstrādāto Stopiņu novada teritorijas
plānojumu grozījumu pirmo redakciju,
Vides pārskata projektu, spēkā esošo
Stopiņu novada teritorijas plānojumu,
vietējās pašvaldības attīstības programmu
var iepazīties Stopiņu novada domes
Būvvaldes telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā,

Stopiņu novadā, 5. kabinetā un Stopiņu
novada domes mājas lapā www.stopini.lv.
Apmeklētāju pieņemšana un rakstisko
iesniegumu iesniegšana Stopiņu novada
domes Būvvaldes telpās Institūta ielā 1a,
Ulbrokā, Stopiņu novadā, 5. kabinetā,
pirmdienās no 11:00-13:00 un no 14:0019:00, ceturtdienās no 9:00-13:00 un no
14:00-18:00. Pasta adrese Stopiņu novada
dome Institūta 1a, Ulbroka, Stopiņu
novads, Rīgas rajons, LV-2130.

Stopiòu novada dome 2009. gada 28. janvârî (protokols Nr. 96)
pieòçmusi Saistoðos noteikumus Nr. 02/09
“Grozîjumi 2007. gada 30. maija Saistoðajos noteikumos Nr. 1/07
“PAR SOCIÂLO PAKALPOJUMU UN SOCIÂLÂS PALÎDZÎBAS PIEÐÍIRÐANAS KÂRTÎBU””
Izdarīt 2007. gada 30. maija Saisto
šajos noteikumos Nr. 1/07 “Par sociālo pa
kalpojumu un sociālās palīdzības piešķir
šanas kārtību” šādus grozījumus:
1. 10. punktu izteikt sekojošā redak
cijā:
“10. Pabalsts bērna dzimšanas gadīju

mā Ls 100,00 ja viena no vecākiem dzīves
vieta ir deklarēta Stopiņu novadā ne ma
zāk kā vienu gadu pirms bērna dzimšanas
un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu
novadā.”
2.10.2. punktu izteikt sekojošā redak
cijā:

“10.2. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā
3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.”
3. Papildināt ar 10.3. punktu sekojošā
redakcijā.
”10.3. Pabalstu izmaksā nekavējoties.”

Stopiòu novada dome 2009. gada 11. februârî (protokols Nr. 97)
pieòçmusi Saistoðos noteikumus Nr. 03/09
“Grozîjumi 2007. gada 30. maija Saistoðajos noteikumos Nr. 1/07
“PAR SOCIÂLO PAKALPOJUMU UN SOCIÂLÂS PALÎDZÎBAS PIEÐÍIRÐANAS KÂRTÎBU””
1. Izdarīt 2007. gada 30. maija Sais
tošo noteikumu Nr. 1/07 “Par sociālo pa
kalpojumu un sociālās palīdzības piešķir
šanas kārtību” 18. punktā grozījumus
izsakot to jaunā redakcijā:
“18. Sociālo pakalpojumu apmaksai –
aprūpei mājās vai institūcijā personām,
kurām nav apgādnieku vai tās attaisnotu
iemeslu dēļ (saskaņā ar likumdošanu)
nespēj veikt aprūpi, pamatojoties uz per
son as iesniegumu, ārsta atzinumu un
personas vajadzību pēc sociālajiem pakal
pojumiem novērtēšanas karti:
18.1. Izmaksāt maznodrošinātām,
vient uļām personām materiālo pabals
tu pakalpojuma – aprūpe mājās nodro
šināšanai Ls 50,00 (Piecdesmit lati 00
santīmi) mēnesī,
18.1.1. vientuļām personām, kuru ie

nākumi pārsniedz Stopiņu novada Do
mes Saistošajos noteikumos “Par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības pie
šķiršanas kārtību” III nodaļā noteikto
personas maznodrošināto līmeni, izmak
sāt daļu no 18.1. noteiktā pabalsta. Iz
maksājamā pabalsta apmēru nosaka seko
joši: no šo noteikumi 18.1. punktā noteiktā
pabalsta apmēra atskaita starpību starp
personas ienākumu līmeni un Stopiņu no
vada Domes Saistošajos noteikumos “Par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību” III nodaļā, noteikto
maznodrošinātas personas ienākumu līmeni.
18.2. Personām, kuras atsakās no 18.1.
pabalsta, nodrošina pakalpojumu aprūpe
mājās, nosakot atlīdzību aprūpētājam par
aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu
vienam aprūpējamajam – 50% no valstī

not eiktās minimālās algas mēnesī (un
nodokļus), slēdzot pakalpojuma līgumu
uz laiku.
18.3. Apmaksāt aprūpi ilgstošās aprū
pes institūcijā, ja persona ir vientuļa, vai
arī likumiskajiem apgādniekiem ir pie
šķirts maznodrošinātās personas/ģimenes
statuss vai arī likumiskie apgādnieki spēj
tikai daļēji apmaksāt personas aprūpi.
18.4. Pamatojoties uz MK 21.04.
2008.g noteikumiem Nr. 288, “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sa
ņemš anas kārtība” Sociālais dienests
izvērtē personas vajadzību pēc sociālā
pakalpojuma un iesniedz lēmuma projektu
Veselības un Sociālo lietu komitejai ap
stiprināšanai. Lēmumu par personas ievie
tošanu un apmaksu ilgstošās aprūpes insti
tūcijā pieņem Stopiņu novada Dome.”
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Uzmanîbu!
G. Kalvītis
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Salaspils iecirkņa
priekšnieks
Valsts policijas Rīgas reģiona pārval
des Salaspils iecirknis vēlās informēt
novada iedzīvotājus par to, ka pēdējā
laikā aktivizējušies krāpnieki, kas izkrāpj
naudu no iedzīvotājiem, uzdodoties par
policijas darbiniekiem. Parasti uz mobilo
vai fiksēto telefona numuru tiek saņemts
zvans, un zvanītājs stādās priekšā kā
policijas darbinieks, pēc kā paziņo zvana
saņēmējam, ka viņa radinieks (tēvs, māte,
dēls, meita, mazdēls) ir izraisījis ceļu
satiksmes negadījumu, izdarījis nozie
dzīgu nodarījumu vai citu pretlikumīgu
darbību. Cilvēkam tiek paziņots, ka par
pastrādāto radinieku draud ar brīvības
atņemšanu, bet pastāv iespēja izbeigt lietu
par noteiktu samaksu.
Sarunas laikā cilvēkam liek sameklēt
naudu, un pēc neilga laika ierodas krāp
nieku līdzdalībnieks, kas saņem naudu.
Tikai pēc kāda laika cietušais saprot,
ka notikusi krāpšana un nekas slikts ar
radiniekiem nav noticis.
Noziedznieki neļauj cilvēkam pār
domāt saņemto informāciju, draudot ar ne
patikšanām, stāstot par lielu cietumsodu,
cietuma apstākļiem – t.i. informāciju,
kas satrauc ikvienu cilvēku un izraisa
uztraukumu. Šādā veidā cilvēks viegli
kļūst par noziedznieku upuri. Noziedznie
ki neļauj sarunas biedram nolikt klausuli,
lai mēģināt sazināties ar radinieku.
Apkopotā informācija liecina, ka neil
gu laiku pirms krāpšanas (nedēļu vai dažas
dienas) tiek veikta fiktīva iedzīvotāja ap

gaita, maskējoties zem dažādām aptaujām,
kā rezultātā noziedznieki iegūst nepie
ciešamu informāciju par iespējamiem
upuriem – mantiskais stāvoklis, ģimenes
stāvoklis, iespējamo upuru vecums, kā arī
telefonu numuri.
Policija atgādina, ka neviens policijas
darbinieks nav tiesīgs pieprasīt samaksu par
uzsāktā kriminālprocesa vai administratīvās
lietas izbeigšanu. Naudas pieprasīšana
par minētām darbībām uzreiz liecina par
šo darbību nelikumīgu raksturu. Izbeigt
kriminālprocesu vai administratīvo lietu
policijas darbinieki ir tiesīgi tikai uz likumu
pamata, bez jebkādas samaksas par to.
Gadījumos, ja tiek saņemts telefona
zvans par to, ka Jūsu radinieks ir izdarī
jis likumpārkāpumu, nepieciešams pain
teresēties par zvanītāja vārdu, uzvārdu,
amatu, darba vietu, dežūrdaļas telefonu.
Ja zvanītājs, kas uzdevās par policijas
darbinieku ir krāpnieks, viņš pārtrauks
sarunu.
Īpašu uzmanību policija iesaka pievērst
personām, kas veic dažāda veida aptaujas,
apmeklējot iedzīvotājus dzīvesvietās un
uzdodot jautājumus par mantisko stāvokli,
telefona numuriem u. tml. informāciju, ko
vēlāk var izmantot ļaunprātīgos nolūkos.
Pirms piedalīties aptaujā, būtu lietderīgi
palūgt uzrādīt personību apliecinošus
dokumentus aptaujas veicējam, kā arī
visādam gadījumam piefiksēt aptaujas
veicēja datus.
Policija lūdz informēt iedzīvotājus
par līdzīga rakstura gadījumiem, zvanot
uz Salaspils iecirkņa dežūrdaļas telefonu
67947375. Pat ja noziedzniekiem neizde
vās izkrāpt naudu no Jums, sniegta in
formācija var noderēt noziedznieku at
maskošanā un aizturēšanā.

Informâcijai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Rīgas
rajona nodaļa dara jums zināmu, ka ikgadējā
traktortehnikas valsts tehniskā apskate Stopiņu
novadā 2009.gadā notiks:
23.aprīlī plkst. 10.00 Institūta teritorijā;
5.jūnijā plkst. 10.00 Institūta teritorijā;
22.jūlijā plkst. 10.00 Institūta teritorijā;
26.augustā plkst. 10.00 Institūta teritorijā.
Tehnikās apskates cena:
traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un
zāles novākšanas kompleksa pašgāj ējmašīnu
ikgadējā valsts tehniskā apskate 9,20 Ls;
traktortehnikās atkārtota valsts tehniskā ap
skate 4, 35 Ls;
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piekabju ikgadējā valsts tehniskā aps kate
6,20 Ls;
piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā
apskate 2,85 Ls;
speciālās traktortehnikas un autog reid eru
ikgadējā valsts tehniskā apskate 15,20 Ls;
speciālās traktortehnikas un autogreid eru
atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate 7,35
Ls;
atļauja piedalīties ceļu satiksmē veicot
pamatpārbaudi 1,40 Ls.
Par tehnisko apskati var samaksāt iepriekš
Rīgas rajona nodaļā (Kalnciema iela 88a), vai
apskates dienā uz vietas.

Latvijas filmas
bibliotçkâs
Ieva Mūrniece
sistēmbibliotekāre
Šī gada 17.februāri Stopiņu novda Ul
brokas bibliotēkas bibliotekāre Ieva Mūr
niece piedalījās preses konferencē, kas
tika veltīta portālam Filmas.lv un tā daļai,
kas attiecas uz iespēju noskatīties latviešu
filmas publiskajās bibliotēkās visā Latvijā.
Projekta “Filmas.lv” publiskā daļa tapusi
sadarbojoties V/a “Kultūras informācijas
sistēmas” un v/a “Nacionālais kino centrs”.
Šīs sadarbības rezultātā arī Ulbrokas
bibliotēkas lietotāji šobrīd var sevi izglītot
un atpūsties vērojot jaunas un nedaudz
vecākas latviešu kinofilmas, kuras portālā
filmas.lv ievietotas vadoties pēc principa,
ka tām jābūt nominētām vai ieguvušām
Latvijas filmu festivāla “Lielais Kristaps”
balvu. Pašlaik šeit varam redzēt pirmās
septiņdesmit dokumentālās, animācijas
un spēlfilmas. Šobrīd līderes ir animācijas
filmas “Latvietis”, “Desas piedzīvojumi”
un “Kalado”, skatītājam labi zināmā un
iemīļotā “Ūdensbumba resnajam runcim”
un viena no jaunākajām spēlfilmām “Rūg
tais vīns”.
Preses konferecē uzstājās Nacionālā
Kino centra direktore Ilze Gailīte, v/a KIS
direktors Armands Magone un Latvijas
Kultūras ministrijas pārstāve Jolanta Trei
le. Par iespēju piedāvāt filmu skatīšanos
bibliotēku apmeklētājiem pateicās Rīgas
Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra
Šmita. Savukārt, nelielu ieskatu Stopiņu
novada Ulbrokas bibliotēkas lietotāju
viedokļos sniedzu es – bibliotekāre Ieva.
Lūk daži no tiem:
“Ļoti interesējos par Latvijas kino, bet
lielākajos interneta saziņas līdzekļos nav
informācijas vai dikti skopa. Dikti pārsteigta
biju uzzinot par www.Filmas.lv un ka šis
portāls ir pieejams tikai bibliotēku tīklā.
Vēl viens liels iemesls biežākam bibliotēkas
apmeklējumam. Priecē, ka bibliotēkā at
tīstās lietas savienojumā [sadarbībā] ar
masu saziņas līdzekļiem. Pati lapa – labas
pamatpozīcijas [izkārtojums]. Pats lielākais
pārsteigums – ir apskatāmas visas jaunās
filmas, jo bieži vien laika un finanšu trū
kuma dēļ nesanāk noskatīties Latvijas
režisoru veikumus. Liels pluss kino ziņās
Turpinājums 5.lpp. î
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Jaunâ gada darbîgais iesâkums kopâ ar mazajiem
un lielajiem Ulbrokas bibliotçkas lietotâjiem

Janvāris jeb sala mēnesis Ulbrokas
bibliotēkas ikdienas darbu un rūpes nav
mazinājis. Gluži pretēji izvērtēts padarītais
darbs iepriekšējā gadā, apzināts un uzsākts
jauns darba cēliens.
Sirsnīga un darbīga tikšanās bibliotē
kas darbiniecēm norisinājās ar pirmskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” vecāko
grupiņu audzēkņiem. Gan “Mārītes”, gan
“Knīpas un Knauķi” viesojās bibliotēkā,
lai iepazītu tās darbību, tehniskās iespējas,
lai pārbaudītu uzmanības, uztveres gatavī
bu dažādu minamu pantu atminēšanā, kā
arī roku veiklībā teksta apstrādei dato
rā. Bibliotēkas vārda un nozīmes vai
darbības vēsturiskais skaidrojums un mūs
dienīgas bibliotēkas pakalpojumu iespējas
klausītājos raisīja interesi un rosināja šeit
iegriezties vēlreiz.
Paldies skolotājām Anitai Circenei,
Dacei Sarkanei un viņu palīdzēm par
grāmatas nozīmes mācību, iepazīstot raks

tītā vārda spēku un satura atklāsmi. Paldies
PII “Pienenīte” metodiķei Evijai Kubilei
par metodiski konsultatīvu darbību un
personisku klātbūtni viesošanās reizēs.
Daudz kas pasaule ir mainījies, daudz
kas radies no jauna, bet arvien visos
vecumos nepieciešama un nozīmīga ir
lasītprasme. Ir labi, ja lasītprasmi kā
prasmi apgūst pirmajos skolas
gados un vēlāk pilnveido. Tas
ir pamats katrai personībai,
ko bieži vien tieši ietekmē ap
kārtējā vide.
Savukārt iepazīt kultūr
vēsturiskās vērtības laikā un
telpā Valmieras pusē iespēja
visi tie bibliotēkas lasītāji, kas
apmeklēja divas Valmieras drā
mas teātra izrādes, pirmā, fran
ču dramaturga Eižena Skriba
luga “Kas patīk dāmām…”,
kur darbojošies personāži ir vēsturiskas
personas tālajā 1525. gadā un notikumi
risinās Itālijā. Otra, Rūdolfa Blaumaņa
“Indrāni” režisores Māras Ķimeles iestu
dējumā, kas aktualitātes un nozīmes ziņā
pierāda, ka maz kas ir mainījies cilvēku

PII “Pienenīte” – “Mārītes”,
2009. gada 26. janvāris

PII “Pienenīte” – “Knīpas un Knauķi”,
2009. gada 29. janvāris

Tuvojoties pavasarim, svētdien,15.
martā bibliotēka sadarbībā ar tūrisma fir
mu “Skaistie skati” piedāvā vienas dienas
ekskursiju uz Valmieru. Programmā Edu
arda Veidenbauma muzejs “Kalāči” un
Antona Čehova luga “Ķiršu dārzs” Oļģer
ta Krodera režijā.
Režisoram tieši šobrīd šķiet, ka ir īstais
laiks stāstam par to, kā izplēn ideāli, izput
vecā vai iedomātā bagātība…
Informācija par pasākumu Ulbrokas
bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.
Lūgums pieteikties savlaicīgi, vietu
skaits ierobežots.

“Filmas ir ļoti labas un dažādas. Patī
kami ir tas, ka filmas var skatīties visu
vecumu cilvēki. Daudzas filmas ir jaunas
un neredzētas, tāpēc būs interesanti tās
noskatīties. Forši ir tas, ka tās ir latviešu
filmas, jo nemaz tik bieži negadās redzēt
TV ekrānos latviešu filmas. Man patīk, ka
tāda adrese ir un labprāt brīvajā laikā
skatītos.”
Konferences dienā Ulbrokas bibliotēkā
viesojās arī telekompānija LNT un daži
mazākie Ulbrokas bibliotēkas lietotāji

pauda savas domas par to cik saistošas
Filmas.lv ir viņiem, bet bibliotēkas va
dītāja Daiga Brigmane stāstīja par šī
portāla lietderīgumu bibliotēku darbībā.
Raidījums bija redzams 2009.gada 17.feb
ruāra LNT Ziņās plkst. 20.00 vakarā,
bet nelielu ieskatu preses konferences
jautājumos varat noklausīties Latvijas Ra
dio arhīva http://www.latvijasradio.lv/pro
gram/2009-02/20090218_1.htm raidījumā
“Kultūras RONDO”, 18.februārī plkst.
11.30.

Daiga Brigmane
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
speciāli Tēvzemītei

ë Sākums 4.lpp.
tikai latviešu režisoru un filmu jaunumi vai
pasākumi. [Pašā lapā interesanti izstrādāts
logo “Latvijas filmas bibliotēkās”].
“Я на етом сайте могу посмотретъ
фильмы. Узнатъ, кто режисёр. Здесъ нету
ничего плохого. Мне понравился сайт.”
“Мне понравился мулътфилъм “Ko
lado”, интересный, смешной, реко
мендую посмотретъ. Не понравилосъ
историческое кино.”

savstarpējās attiecībās, arvien vainojami
esam vien paši.
“Sirsnīgs, sāpīgs un godīgs ir šis stāsts
par ģimeni. Jo godīgs ir pats Blaumanis.
Viņš gribēdams nespētu samelot un pa
darīt kādu tēlu labāku, nekā tas ir, vai
atrisināt situāciju, kurā nav vienas pareizas
atbildes”, tā izrādes režisore.

Dikļu

pils.

Mirklis

pārdomām par

neobaroka celtni un muižas greznumiem.

Paldies

atsaucīgajiem līdzbraucējiem un
atbalstītājiem

. . .
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Ziemas notikumi “Pienenîtç”
Evija Kubile
PII “Pienenīte’’ vadītājas vietniece
metodiskajā darbā
Līga Kurzemniece
mūzikas skolotāja
Jau tradicionāli kā katru mācību ga
du abu sagatavošanas (šogad janvāra
mēnesī) “Knīpas un knauķi” un “Mārītes”
grupu bērni kopā ar savām pirmsskolas
skolotājām Anitu Circeni un Daci Sarkani,
un auklītēm Tatjanu Ļisicu un Valentīnu
Pauniņu devās uz Ulbrokas bibliotēku.
Kā jau allaž, mūs ļoti viesmīlīgi sagaidīja
abas bibliotēkas saimnieces vadītāja Daiga
Brigmane un Ieva Mūrniece. Bibliotēkas
vadītāja Daiga ļoti izsmeļoši un bērniem
saprotamā valodā izstāstīja par bibliotēkas
darbu un bibliotekāra funkcijām tajā.
Lai padarītu bērniem stāstījumu vizuāli
pievilcīgāku tika demonstrēta prezentācija,
kuru bērni ar lielu interesi arī noskatījās.
Bibliotēkas vadītāja Daiga bērniem uzde
va jautājumus par redzēto, kā arī bērniem
bija uzdots ar pirmsskolas skolotājas palī
dzību izlasīt un atminēt āķīgas mīkliņas no
M.Laukmanes grāmatiņas “Skolas soma
nelabā omā”.
Bērni bibliotekāres Ievas pavadīti tika
ieinteresēti un nodarbināti jaunizveidotajā
datoru telpā. Sagatavošanas grupas bēr
niem tika ļauts ievingrināt mazos pirksti
ņus pašiem rakstīt vārdiņus, ielikt dažādus
simbolus un spēlēt bērniem attīstošas spē
les, kā arī skatīties latviešu animātoru vei
dotas multiplikācijas filmiņas. Viesmīlīgās
un jaukās bibliotēkas darbinieces apbal
voja atjautīgākos bērnus, gan katrai saga
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tavošanas grupai dāvināja par piemiņu no
bibliotēkas apmeklējuma jauku grāma
tiņu un, protams, visus cienāja, un tikko
iesākušos dienu saldināja ar konfektēm.
Arī metodiskais kabinets tika pie jaunas
grāmatiņas. Protams, gan bērni, gan pie
augušie bija ļoti priecīgi un gandarīti par
interesanto un jauki noorganizēto pa
sākumu. Paldies abām Ulbrokas bibliotē
kas darbiniecēm vadītājai Daigai Brigma
nei un bibliotekārei Ievai Mūrniecei par
sadarbību!
Sniegotā pavasarīgas saules apspīdētā
19.februāra rītā 10 dziedoši bērni “ģērbu
šies tautastērpos” kopā ar mūzikas sko
lotāju Līgu Kurzemnieci, vadītāju Leldi
Sturmi un vadītājas vietnieci Eviju Kubili
devās uz bērnu ansambļu sadziedāšanās
festivālu Olaines pagastā PII “Magonīte”.
Šī gada festivāla tēma tika veltīta
Latvijas 90.gadskārtai un šīs tēmas ietva
ros katram ansamblim bija jāprezentē savs
novads, pagasts. Tā kā Stopiņu novadam,
šķiet vēl neviens dzejnieks nav veltījis
dzeju un komponists dziesmu, tad mēs
ņemot vērā vadītājas vietnieces Evijas
Kubiles ieteikumu, izpildījām septiņu
piemērotāko tautasdziesmu popūriju. Tajā
apdziedājām mūsu Ulbrokas ezeram pat
ziemā uzticīgos gulbjus, kā arī cūciņas,
kuras varēs jūgt silītē un braukt uz Rīgu,
ja autobusu satiksmi skars dziļā krīze,
priecājamies par to, ka dzīvojam meža
maliņā un atklājām noslēpumus par mežā
mītošajiem briežiem un stirnām. Neierasti
februārim skandinājām “līgo, līgo” par
godu Līgo parkam, kurā ikvienam Sto
piņu novada iedzīvotājam prieks svinēt
dažādus tautas svētkus, dziedāt un dejot
uz parka estrādes.
Neaizmirsām arī
dziesmā daudzi
nāt Latvijas di
žākos kokus –
ozol us, kur iem
Līgo parkā piemīt
dziedinošs spēks.
Noslēdzot fes
tivāla dziesmoto
daļu un mūsu po
pūriju, “apjozām
katru tēvu zemes
stūrīti ar baltu
villainīti”. Centā
mies mūsu tau
tasdziesmu po
p ū r i j u p a d a r ī t

spilgtāku un aizraujošāku attiecīgas ro
taļlietas, dažādus mūzikas instrumentus
un solo dziedājumus. Taču tas vēl nebija
viss! Katram ansamblim bija jāiesaista
pārējie festivāla dalībnieki kādā rotaļā.
Mēs dalījāmies savā dziedāt, spēlēt, dejot
priekā ar citiem Rīgas rajona bērniem,
izpildot “Dziedāt, spēlēt, dejot prieks”(
mūz.V.Pūce, V. E. Aivars) un papildinot
dziesmu ar instrumentu spēli un deju
elementiem.
Klausoties citu dalībnieku dziesmās un
iesaistoties rotaļās, bija interesanti uzzināt
daudz jauna par Olaines, Piņķu, Ķekavas
un Baložu novadiem vai pagastiem.
Pēc godam paveiktā sekoja svētku pus
dienas pie glīti klātiem galdiņiem un jāteic,
ka ikvienam apetīte pēc aktīvās sarīkoju
ma gaitas un uzstāšanās satraukuma bija
lielāka kā citkārt ikdienā.
Pēc pusdienām sekoja dalībnieku
apb alvošana, kurā saņēmām diplomu,
konf ektes, krāsojamās grāmatiņas. Arī
mūzikas skolotājas dāvaniņā saņēma divus
ļoti neparastus mūzikas instrumentus.
Apbalvošanu turpināja diskotēka, kurā
interesanti bija vērot bērnu patieso prieku
par festivālu. Laimīgi par paveikto un
gandarīti par viesmīlīgo uzņemšanu at
griez āmies mūsu pirmsskolas iestādē
“Pienenīte”.
Rīgas rajona Izglītības pārvalde pa
stāv līdz šī gada jūlijam. Esam no
rūpējušies, kas tālāk organizēs sav
starpējo pieredzes apmaiņu starp Rīgas
rajona pirmsskolas iestādēm. Bērniem ir
ļoti svarīgi un interesanti tikties ar citu
pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kā arī
pedagogiem ir ļoti nepieciešams dalīties
savā pieredzē un gūt jaunas idejas,
Turpinājums 7.lpp. î
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pieredzi apmeklējot citas pirmsskolas
iestādes.
Šogad ziema mūs ir lutinājusi ar snie
gu, tāpēc kopā ar abām sporta skolotājām
Irinu Popovu un Tatjanu Trofimovu, no
lēmām februāra mēnesī Meteņnedēļas
ietvaros noorganizēt mūsu iestādes sporta
laukumā ziemas priekiem veltītu spor
ta izpriecu. Sporta izpriecā piedalījās
bērni sākot no vidējās grupas. Sporta
skolotājas bija sagatavojušas vairākas
stafetes. Bērniem bija jāmet un jātrāpa
ar sniega pikām pa kustīgu mērķi, jāceļ
uz ātrumu, sacenšoties ar otru komandu,
no saveltajām sniega bumbām sniegavīrs,
jāvelk savs komandas biedrs ar ragaviņām
un jācenšas darīt to pēc iespējas ātrāk
nekā pretējā komanda un vēl citas stafetes.
Pēc sporta izpriecas bērni kopā ar savām
pirmsskolas skolotājām devās uz mūsu
iestādes laukumā esošo kalniņu, lai varētu
vizināties no kalniņa ar līdzi atnestajām
ragaviņām. Bērniem viss šis pedagogu
vadībā noorganizētais ziemas prieku spor
ta pasākums, sagādāja milzīgu prieku, un
emocionālu gandarījumu, kā arī fiziskās
aktivitātes svaigā gaisā uzlabo bērnu
veselību.
Mūsu pirmsskolas iestādē notiek ne
tikai bērnu pasākumi, bet katru gadu
kā tradīciju organizējam iestādes vecā
ku kopsapulci. Cenšamies, lai šajās
kopsapulcēs būtu gan informācija par
saimnieciskajiem un pedagoģiskajiem
pasākumiem iestādē, par ko ļoti izsmeļoši
sniedza informāciju iestādes vadītāja
Lelde Sturme, kā arī šajā kopsapulcē
aicinājām piedalīties pedagoģi, psiholoģi,
kā arī piecu bērnu māmiņu, Daci Bērziņu
dalīties pieredzē un sniegt zināšanas par
piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanu
skolai liekot uzsvaru uz psiholoģiskajiem
aspektiem. Lektorei tika uzdoti daudzi
jautājumi par šo aktuālo tēmu uz kuriem
viņa sniedza izsmeļošas atbildes vecā
kiem. Diskusija par šo tēmu izveidojās ļoti
interesanta. Bērnu sagatavošana skolai nav
atkarīga tikai no pedagoga ieguldītā darba,
bet gan no audzināšanas metodēm un sa
skarsmes ģimenē. Esam ļoti gandarīti par
šī gada vecāku kopsapulces kuplo vecāku
apmeklējumu. Kopsapulces noslēg um ā
vecākiem bija iespēja uzdot jautājumus
un saņemt atbildes no Stopiņu novada do
mes priekšsēdētāja Jāņa Pumpura. Paldies
visiem, kas bija ieinteresēti un atnāca,
kā arī piedalījās diskusijā par šo aktuālo
tēmu.

Meteòu balle “Upeslejâs”
Baiba Lauzne
speciāli Tēvzemītei
Ej, kūmiņ, prom uz mežu
Lai aug mūsu kāpostiņi.
Lai aug mūsu kāpostiņ,
Kā meteņa cepurīte.
21.rebruāra rīts ciematā Upeslejas”
uzausa sniegpilns, spirgts un saulains.
Ejot cauri ciematam, māju logos pavīd
interesantu un gaidu pilnu bērnu un jau
niešu acu skati.
Šodien taču lielā Meteņu balle.
Meteņdienā notiek atvadas no ziemas
un sākas pavasara gaidīšanas laiks. Tāpēc
svētkos tiek veikti nozīmīgi auglību veici

noši rituāli, lai nodrošinātu nākamā gada
ražas ar labu iznākumu. Vārda ” Meteņi”
skaidrojums reizēm tiek saistīts ar vārdu –
mest, attiecinot to uz laika metiem, bet
atrodami arī sadzīviski skaidrojumi, kas
norāda, ka Meteņa dienā bērnus metuši
sniega kupenās, tā saucamie pēdējie zie
mas prieki.
Ap pusdienlaiku aktīva rosība sāka
risināties Upesleju ciemata mežmalā pie
sporta laukuma. Tur jauniešu Valentīna
un Edgara vadībā tiek notīrīts sniegs un
sagatavota vieta ugunskuram. Kurināšanai
ir pašu sagādāta sausa malka un mežā
salasītie lūzušie zari. Ļoti palīdzēja
Kostjas tētis ar motorzāģi sadalot kritušo

sauso priedi. Tad tiek karināts lielais
čuguna katls tējas vārīšanai. Šajā laikā citi
ciema bērni iemēģina blakusesošā kalniņa
slīdāmību. Jautrība sit augstu vilni! Skan
prieka pilni izsaucieni, gaviles un māmiņu
mierinošie vārdi, bērnam iekrītot sniega
kupenā.
Notiek sacensības ragaviņu vilkšanā
un nobraucienos no kalna. Visi tiek pie
saldām balvām.
Kad vaigi un degungali, cimdi un bik
šu gali ir slapji, visi pulcējās pie ugunsku
ra sasildīties. Pēc enerģiskās darboša
nās pasākuma dalībniekiem ļoti garšo
organizatoru sarūpētās rauga pankūkas ar
medu un trīs veidu ievārījumu. Sildoties
ar upes mētru karsto tēju ejam rotaļās,
minam mīklas, tiek mācīti skaitāmpantiņi
un ticējumi.
Bērnu un vecāku acīs dzirkstī prieks
par jautri pavadītu saulainu pēcpusdienu.
Visi šķirās ar laba vēlējumiem un vēlmi
atkal tikties jau Lieldienās.

Stopiòu novada 2009. gada èempionâts Volejbolâ
Ainārs Vaičulens
speciāli Tēvzemītei
21.februārī Stopiņu novada dome
Ulbrokas sporta kompleksā organizēja
čempionātu volejbolā. Šādas sacensības
Stopiņos notika pirmo reizi un ieguva lietu
atsaucību, jo uz sacensībām tika pieteiktas

astoņas komandas. Katrā komandā spēlēja
5 vīrieši un 1 sieviete. Liels prieks bija
par jauniešu intresi par volejbolu, jo no
jauniešiem bija pieteiktas trīs komandas.
Spraigākā cīņa notika par pirmo trīnieku.
Čempionāta rezultāti:
I vieta “ŠARKS”
II vieta “RONA”
III vieta “ĀDAŽI”
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova
SVEICAM JUBILĀRUS!
Kas bijis labs, to dziļi sirdī glabā,
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet.
Gads nākamais par bijušo ir labāks,
Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied!
70 – Zinaidu Baiguševu
		 Staņislavu Bojāru
		 Tatjanu Boļšunovu
		 Annu Brencus
		 Ernu Jēkobsoni
		 Annu Laizāni
		 Valentīnu Landzbergu
		 Viju Leimani
		 Skaidrīti Mihaiļuku
		 Valentīnu Novojevski
		 Jāni Plūci
		 Aleksandru Pušņenkovu
		 Narcisi Rubiķi
		 Valēriju Skvorcovu
		 Vasiliju Stepanovu
		 Sholastiku Šurilu
		 Pāvelu Urču
		 Jāni Dudko
		 Viktoru Pavlovu
75 – Jevgēniju Astapčiku
		 Emīliju Capāni
		 Zaigu Gereišu
80 – Annu Kuzminu
		 Vasiliju Lapo
		 Anatoliju Ļisicu
		 Genovefu Teilāni
		 Veru Vinogradovu
85 – Visvaldi Aleksi
		 Valentīnu Boltruku
		 Olgu Davidjuku
		 Veru Ivanovu
		 Valentīnu Pavlovu
		 Almu Reķi
		 Rotu Plūmiņu
90 – Emīliju Lauzni
		 Valentīnu Skopinu
Vēlam veselību un
daudzus skaistus turpmākos gadus!
Sauriešu medpunktā pacientus pieņem
sertificēts FIZIOTERAPEITS Vija Tračuma.
Iedzīvotāji var saņemt sekojošus pakalpojumus:
– Fizioterapeita konsultācija;
– Kustību terapija/ārstnieciskā vingrošana;
– Bobata terapija un masāža zīdaiņiem;
– Masāža bērniem un pieaugušajiem;
– Iestrāde pēc traumām;
– Ingalāciju aparāta noma.
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.
26464868

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Ir palikuši Tavi vārdi,
Ir palikusi Tava sirds
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.
		
Juzefa Kučika
		
Anna Troščenko
		
Aleksandrs Gromiko
		
Marija Svetovidova
		
Genādijs Stepurko
		
Genādijs Borozdins
		
Romualds Beinarovičs
		
Eduards Artūrs Dūcis
		
Germans Zlatoustovs
		
Ira Hripunova
		
Elga Igne
Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!
SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Pasniedz, tēti,savu stipro roku,
Kad es pirmos soļus sākšu spert!
Lai ar Tavu palīdzību varu es uz
Laimes zemi tikt!
		
Kristoferu Ozoliņu
		
Haraldu Ozoliņu
		
Oļegu Kļimoviču
		
Signi Riekstiņu
		
Rinaldu Krumholdu
		
Martu Sudakaiti
		
Anastasiju Vanagu
		
Gustavu Grimu
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Apsveicu ‘’Latvijas Lepnuma’’ lau
reāti Mārīti Palkavnieci Gaismas
speciālās int ernātpamatskolas
skolotāju ar atzinības balvas pie
šķiršanu.
Jānis Grotuss
Stopiņu novada domes deputāts
Apsveicu Aināru Princi un koman
du ar sekmīgu Dakāras rallija ČīleArgentīna veikšanu.
Jānis Grotuss
Stopiņu novada domes deputāts

Lîdzjûtîba
Un balti vēji klusām meža malā stāv,
Jo tiem nav atļauts
Tevi šodien modināt.
/O.Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Birutai Zvaigznītei māmuļu smilšu
kalniņā guldot.
Stopiņu novada dome

Ir skumjas, kas asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
/A.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Elvīrai Borozdinai vīru Genādiju
aizsaulē pavadot.
Stopiņu novada dome

Šāgada 25.martā aprit 60 gadi kopš
lielākās masveida deportācijas Latvijā.
Plkst.13.00 Ulbrokas kultūras na
mā Politiski represēto biedrība rīko
gadskārtējo tikšanos, kurā dalīb u
ņems arī lūgtie viesi. Būs arī vies
koncerts.
Ņemot vērā finansiālās grūtības, valde
šoreiz nevarēs pilnīgi nodrošināt klā
tos galdus, tādēļ lūdzam ņemt līdzi
groziņus ar sev tīkamiem gardumiem.
No sirds ceram uz jūsu atsaucību un
atkalredzēšanās prieku.
Transporta kustības grafiks:
Gaismas skola 12.00
Saurieši 12.15
Upeslejas 12.20
Līči 12.25
Politiski represēto biedrības valde

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. martā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

