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Sveicam visus mūsu novada pensionārus
Starptautiskajā veco ļaužu dienā!

J

Konkurss «Man viòa ir visskaistâkâ...»
Konkursa mērķis.
Veicināt iedzīvotāju pilsoniskās pie
derības sajūtu Latvijai, Stopiņu novadam.
Veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību
Latvijas 90. gadadienai veltīto svētku
pasākumu veidošanā un norisē.
Konkursu rīko.
Stopiņu novada Dome,
Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Konkursa noteikumi.
Konkursā var piedalīties ikviens nova
da iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma.
Konkursā var iesniegt literārus (dzeja,
eseja, stāsts, pasaka u.c.) un mākslas
(grafika, glezniecība, keramika, tekstils,

senās tekstilijas u.c.) darbus, kas veltīti
Latvijai un mūsu novadam.
Norise.
Darbu iesniegšana līdz 5. novembrim
personīgi Stopiņu novada Domē, 2. stāvā
pie sekretāres. Darbu autori pēc konkursa
noslēguma varēs saņemt savus darbus
Stopiņu novada Domē pie sekretāres.
Tālr. uzziņām 67910771, 26455773 – Vita
Paulāne.
Vērtēšana.
Darbus vērtēs konkursa žūrija šādā
sastāvā:
1. Vita Paulāne, konkursa žūrijas
priekšsēdētāja

2. Biruta Zvaigznīte
3. Daiga Brigmane
4. Anta Trukšāne
5. Valentīna Greiškāne
6. Daira Tropa
7. Dace Balode
8. Ingrīda Martini
Konkursa rezultātu paziņošana un
apbalvošana.
Konkursa dalībnieku un uzvarētāju
apbalvošana 15. novembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā svētku koncerta
laikā ar atzinības rakstiem un pārsteiguma
balvām. Kopējais balvu fonds – Ls 150 no
kultūras budžeta. Vērtētāko darbu izstāde
izstāžu zālē Ulbrokas kultūras namā.

Pârvçrtîbas sporta laukumos pie sporta kompleksa
Aelita Veipa,
Ulbrokas sporta kompleksa direktore
foto Anna Imbrate
Ir teiciens – cāļus skaita rudenī. Pie
Stopiņu domes paveiktajiem darbiem va
ram pieskaitīt arī šo jaunumu – Ulbrokas
sporta komplekss un Ulbrokas vidusskola
var priecāties pār jauno, mazo, bet uni
versālo sporta laukumu. Darbi tika uzsākti
augusta mēnesī, kurus veica SIA «Grīdas
segumi», un 11.septembrī visi paredzētie
darbi tika paveikti. Uz sporta laukuma
mākslīgā seguma tika novietoti jauni bas
ketbola grozi, savilktas laukumu līnijas
šādiem āra sporta veidiem – basketbolam,
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10. un 24.septembra sçdçs (protokols Nr.88 un 89) nolemts:
zz Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumus ar
3 personu;
zz Uzņemt 1 personu 1. reģistra – Pašval
dībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas
Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu
rindā;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdār
ziņiem 6 personām;
zz Piešķirt nomā zemi lauksaimniecības
vajadzībām 1 personai;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
6 īpašumiem;
zz Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 2 LR
nepilsoņiem;
zz Piešķirt adreses 29 jaunizveidotiem īpašu
miem;
zz Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saist ošajiem noteikumiem par Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķir
šanas kārtību 11.jūlija sēdē nolēma piešķirt:
Protokols Nr. 19 29.08.2008.
l) vienreizēju materiālo palīdzību skolas
piederumu iegādei 6 maznodrošinātām ģi
menēm par summu – 240,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegādei
7 maznodrošinātām personām par summu –
125,38 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā
transporta izdevumu atmaksai 13 personām
pēc 80 gadiem, par summu – 126,75 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par
summu – 50,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 1 maznodro
šinātai ģimenei par summu – 30,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maz
nodrošinātai personai – 40,00 Ls;
7) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpoju
miem 5 maznodrošinātām personām par
summu – 199,52 Ls;
8) piešķirt pabalstu zobu labošanai, pro
tezēšanai 2 maznodrošinātām personām par
summu – 70,00 Ls;
9) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
2 maznodrošinātām personām par summu –
60,00 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 1
maznodrošinātas ģimenes bērnam;
11) piešķirt brīvpusdienas 15 maznodroši
nātu ģimeņu bērniem;
12) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statu
su uz 3 mēnešiem 2 ģimeņu 6 personām.
Protokols Nr. 20 05.09.2008.
1) vienreizēju materiālo palīdzību skolas
piederumu iegādei 6 maznodrošinātām ģi
menēm par summu – 240,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegādei
6 maznodrošinātām personām par summu –
85,14 Ls;
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3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā
transporta izdevumu atmaksai 3 personām
pēc 80 gadiem, par summu – 29,30 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 1 maznodrošinātai personai par
summu – 15,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 1 mazno
drošinātai ģimenei par summu – 30,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpoju
miem 1 maznodrošinātai personai par sum
mu – 6,00 Ls;
7) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
2 maznodrošinātām personām par summu –
60,00 Ls;
8) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uztu
rēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā, 1
maznodrošinātas ģimenes bērnam;
9) piešķirt brīvpusdienas 11 maznodrošinātu
ģimeņu bērniem;
10) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statu
su uz 3 mēnešiem 2 ģimeņu 6 personām;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maz
nodrošinātai ģimenei par summu – 60,00 Ls;
12) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem
1 trūcīgas ģimenes 2 personām par summu –
96,00 Ls,
13) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģime
ņu 3 personām.
Protokols Nr. 21 19.09.2008.
1) vienreizēju materiālo palīdzību skolas
piederumu iegādei 9 maznodrošinātu ģimeņu
skolniekiem par summu – 270,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegādei
10 maznodrošinātām personām par summu –
279,35 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā
transporta izdevumu atmaksai 6 personām
pēc 80 gadiem, par summu – 70,00 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 4 maznodrošinātām personām par
summu – 100,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 4 maznodro
šinātām ģimenēm par summu – 120,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpoju
miem 1 maznodrošinātai personai par sum
mu – 20,00 Ls;
7) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
7 maznodrošinātām personām par summu –
506,00 Ls;
8) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uztu
rēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā,
2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
9) piešķirt brīvpusdienas 12 maznodrošinātu
ģimeņu bērniem;
10) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statu
su uz 3 mēnešiem 2 ģimeņu 4 personām;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 7
maznodrošinātām ģimenēm par summu –
420,00 Ls;
12) piešķirt pabalstu uz 3 mēnešiem 3 per
sonām ar hronisku nieru nepietiekamību,

kuriem nepieciešama dialīze par summu –
450,00 Ls,
13) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu uz 3
mēnešiem 1 ģimenes 3 personām;
14) pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 7
maznodrošinātām personām par summu –
220,00 Ls;
15) piešķirt pakalpojumu aprūpē mājā 1
vientuļai, maznodrošinātai personai;
16) piešķirt pabalstu polises iegādei
3 maznodrošinātām personām par summu
– 120,00 Ls;
17) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 maz
nodrošinātai personai par summu – 12,00 Ls;
18) piešķirt ik mēnesi 45,00 Ls pabalstu
ikmēneša izdevumiem 2 bērniem bāreņiem
pēc pilngadības sasniegšanas, ja turpina
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē un ir sekmīgi.
2. Par apkures pabalstu:
NOLEMJ:
Piešķirt pabalstu apkures izdevumu seg
šanai:
represētām personām; 1.grupas invalīdiem;
bērniem invalīdiem ( līdz 16 gadu vecumam);
daudzbērnu ģimenēm (papildināts) – nosakot,
ka daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem, kat
ru mēnesi ieskaitīt namu apsaimniekotājam
Ls 10,00 (Desmit lati 00 santīmi) – apkures
sezonā kopējā summā Ls 60,00 (Sešdesmit
lati 00 santīmi)gadā; Pamats – Stopiņu
novada Domes SD saistošie noteikumi V
nod.p.30.2.;30.2.1.;
lauku teritorijā dzīvojošiem izmaksāt apkures
pabalstu kā vienreizējo materiālo palīdzību
par kopējo summu – Ls 60,00(Sešdesmit lati
00 santīmi) vienai mājsaimniecībai gadā.
Pamats – Stopiņu novada Domes SD saist.
not.p.31.1.;31.2.
Stopiņu novada domes Sociālais dienests
informē:
Par maznodrošinātu personu vai ģimeni
Stopiņu novadā tiek uzskatītas personas
vai ģimenes, kuru vidējais ienākums pēc
nodokļu nomaksas uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz 90 % no attiecīgā gada
1.janvāra spēkā esošās minimālās darba
algas valstī (t.i. Ls 144, saist.not.III p.)
Lai piešķirtu maznodrošinātās ģimenes / per
sonas statusu un saņemtu apkures pabalstu
mājokļa īpašnieks vēršas Sociālajā dienestā
ar iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju un iesniedz izziņas par visu
mājoklī deklarēto personu ienākumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 2.punktu
«par apkures pabalstu» – bez ienākumu
izvērtēšanas pabalsts tiks piešķirts:
1) politiski represētām personām;
2) 1.grupas invalīdiem;
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3) Bērniem invalīdiem (līdz 16 gadu vecu
mam);
4) Daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni
līdz 18 gadu vecumam)
(Personām, kurām tiek pagarināta invali
ditātes grupa, lūdzam savlaicīgi paziņot
Stopiņu novada sociālajam dienestam.)
3. Par vienreizējās materiālās palīdzības
sniegšanas kārtību.
NOLEMJ:
2.1. Izvērtēt un piešķirt vienreizēju ma
teriālo palīdzību malkas iegādei:
Rumbulas iedzīvotājiem Getliņu teritorijas
bīstamajā zonā 60,00 Ls (Sešdesmit lati 00
santīmi) vienai mājsaimniecībai gadā;
Rumbulas iedzīvotājiem – 40,00 Ls (Četr
desmit lati 00 santīmi) vienai mājsaimniecī
bai gadā. Pamats – Stopiņu novada Domes
SD.Saist.not.p.30.3.;30.3.1.;
2.2. anulēt Stopiņu novada Domes SD saist.
not. p. 33. «neizvērtējot ienākumus, Sto
piņu novadā deklarētajiem pensionāriem,
politiski represētām personām, daudzbērnu
ģimenēm, 1. un 2.grupas invalīdiem, bēr
niem invalīdiem(līdz 16 gadu vecumam)
apmaksāt apkures maksu kā kompensāciju –
starpību, ja apkures tarifs pārsniedz 0,42 Ls/
m² mēnesī.»
2.3. akceptēt turpmāko apkures pabalsta
saņemšanas kārtību saskaņā ar Stopiņu
novada Domes SD saistošajiem noteiku
miem p.30.3.;30.3.1.
30.3. ...«izvērtējot ienākumus dzīvokļa
pab alsts tiek piešķirts maznodrošinātām
ģimenēm līdz 60,00 Ls gadā, īres un
komunālo maksājumu segšanai;»

ZIÒO 7910901
(1.09.2008. – 25.09.2008.)
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu
novada pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.

31.08. – Policijas darbiniekiem, pielietojot
fizisku spēku un speciālos cīņas paņēmienus,
Upeslejās nama Nr. 6 veikala telpās, tika aizturēts
un saukts pie administratīvās atbildības pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
vīrietis, kas, atrodoties stiprā alkohola reibuma
stāvoklī, uzvedās agresīvi, lamājās necenzētiem
vārdiem un uzmācās apkārtējiem, ar ko traucēja
mieru un sabiedrisko kārtību;
2.09. – Vālodzēs, Kalnozola ielā no garā
žas tika izdarīta velosipēda zādzība;
6.09. – Upeslejās veikalā «Daniels» tika

30.3.1. ...«maznodrošinātām ģimenēm pa
balstu pārskaita īres un komunālo mak
sājumu segšanai uz trīs mēnešiem (10,00 Ls
mēnesī)».
zz Atļaut izstrādāt 1 zemes ierīcības pro
jektu;
zz Atļaut izstrādāt 2 detālplānojumus;
zz apstiprināt 2 zemes ierīcības projektus;
zz Apstiprināt jaunas adreses 4 nekustama
jiem īpašumiem;
zz Apstiprināt adreses Garāžu īpašnieku
kooperatīvās sabiedrības «Saurieši viens»
garāžām;
zz Atļaut nodarboties ar individuālo darbu 2
personām;
Par transporta izdevumu segšanu
Konstatēts:
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija no
teikumu Nr. 250 «Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par iz
glītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» 7.
punkts paredz, ka ja attiecīgā izglītība
nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja
adm inistratīvajā teritorijā, pakalpojuma
saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jā
sedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā
pierakstītā audzēkņa ikdienas transporta
izdevumi līdz izglītības iestādei.
Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra
noteikumu Nr.677 «Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kam ir tiesības izmantot brauk
šanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla
pamata maršrutos» 11. punkts paredz, ka
ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispā
rējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes
10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības sa
ņemt kompensāciju 50% apmērā par brauk

šanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:
11.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pār
vadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;
11.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pār
vadā pasažierus reģionālajā starpp ilsētu
nozīmes maršrutā;
11.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pār
vadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.
13. punkts paredz, ka šo noteikumu 10. un
11.punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti
iegādājas par pilnu maksu, bet braukšanas
izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā
kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības bu
džeta vai saskaņā ar Ministru kabineta
noteikto pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtību.
Stopiņu novada teritorijā nav mācību iestā
des, kurā var iegūt vispārējo vidējo izglītību
krievu valodā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 11,
pret – nav, atturas – nav, STOPIŅU
NOVADA DOME NOLEMJ:
Ieteikt apmaksāt kompensāciju 50 % apmērā
par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu 2008./2009. mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ Rīgas pilsētas vispārējās vidējās
izglītības iestādēs (klātienes 10. – 12.klase)
ar krievu valodas apmācību izglītojamiem,
kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Stopiņu
novadā. Kompensācijas saņemšanai Stopiņu
novada domes grāmatvedībā jāiesniedz
izziņa no skolas par skolas apmeklējumu un
autobusa biļetes.

aizturēta sieviete, kura veikalā nozaga pārtikas
preces. Sieviete tika nodota Valsts policijas
Salaspils iecirkņa darbiniekiem tālāku lietas
apstākļu noskaidrošanai;
8.09. – Tika saņemta telefoniska informāci
ja par to, ka Dreiliņos pie mājām «Kazarmas»
nepazīstami vīrieši uzvedas agresīvi un pie
prasa naudu. Ierodoties notikuma vietā, tika
aizturēti trīs vīrieši, no kuriem viens veica
uzbrukumu policijas darbiniekiem un draudēja
ar pistolei līdzīgu priekšmetu, kā rezultātā
policijas darbiniekiem aizturēšanas brīdī nācās
pielietot šaujamieroci un agresīvais vīrie
tis tika sašauts kājā. Sašautais vīrietis ar
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādi tika
nogādāts cietuma slimnīcā un tika noskaidrots,
ka minētais vīr ietis ir meklēš an ā par iz
dar ītu identisku noziegumu. Par notikušo
Valsts policijas Salaspils iecirknī uzsākts
Kriminālprocess;
10.09. – Līčos kādas mājas saimnieks tika
brīdināts par administratīvo atbildību, jo viņam
piederošais suns regulāri klaiņo pa ciematu
Līči;

18.09. – Saņemta telefoniska informācija
par to, ka pie Ulbrokas ezera atrodas apdedzis
vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts,
ka vīrietis atrodas alkohola reibumā un nevar
paskaidrot, pie kādiem apstākļiem guvis ap
degumus pa visu ķermeni. Tika izsaukta Ātrās
medicīniskās palīdzības brigāde, kas vīrieti
nogādāja uz Valsts apdegumu centru;
– Ulbrokā, Radiostacijas ielas apkārtnē
jaunieti sakoda suns;
21.09. – Pie administratīvās atbildības pēc
Stopiņu novada saistošajiem not eik umiem
Nr.13 tika saukta persona, kas mazgāja savu
automašīnu vietā, kur nav attiecīgas norādes;
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb
šanai nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas
ar 34 personām, pēc Stopiņu novada domes
saistošajiem noteikumiem sodītas 20 personas,
par transporta novietošanu tam neparedzētā
vietā protokol us – paziņojumus saņēmuši
22 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbil
dības sauktas 14 personas.
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Rîgas rajona Grâmatu svçtki Inèukalnâ
Ieva Mūrniece
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre
Septembra vidū, 17.datumā, agr ā
rīt a stundā, kopā ar citiem Rīgas ra
jona aktīvākajiem grāmatu lasītājiem
un bibliotēku speciālistiem, devāmies
Inčukalna virzienā, lai piedalītos Rīgas
rajona Grāmatu svētkos. Inčukalns mūs
sagaidīja ar saulainu laiku un viesmīlīgām
Tautas nama telpām. Grāmatu svētku
organizatores šoreiz bija Inčukalna novada
bibliotēkas darbinieces Vija Onskule un
Māra Aleksejeva, kopā ar Tautas nama
vadītāju Ingu Freimani, skolas un domes
darbiniekiem. Pasākuma organizētāji la
sīšanas veicināšanai bija aicinājuši grāma
tu galdu, kā arī izdevniecības «Zvaigzne
ABC» busiņu ar saviem izdevumiem.
Šeit kaut ko interesantu atrada gan biblio
tekāres, kas rūpējās par savu lasītāju
vēlmēm, gan – paši lasītāji, kas šoreiz
dažādus izdevumus varēja iegādāties par
zemākām cenām.
Taču svinēt grāmatām veltītos svētkus
sākām ar I. Freimanes uzrunu, pēc tam
par padarīto Inčukalnā, kultūras jomā
un jo sevišķi bibliotekārajā sfērā, runāja
novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Blaus. Par Inčukalna novada bibliotēkas
mājaslapas tehniskajām niansēm un to,
kas šajā tīmekļa vietnē atrodams un iz
darāms, stāstīja tās veidotājs Aldis Auziņš.
Acis priecēja prezentācija ar Inčukalna
vēsturiskajām bildēm, bet interesantus
faktus un atgadījumus saistībā ar foto
grāfijās attēlotajām vietām un objektiem
mums pastāstīja I. Freimane. Jāpaslavē
inčukalniešu «mazā zvaigznīte», 6 ga
dus jaunā meitene ar skanīgo balsi un
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plastiskajām
kustībām – Melā
nija Keiša.
Pasākuma lite
rāro daļu aizsāka
pazīstamais vairāku
grāmatu autors un
adv okāts Andris
Grūtups, kurš ar
aizrautību stāstīja
par grāmatas «Eša
fots» tapšanu,
par sadarbību ar
K r i e v i j a s a r h ī 
viem, arhīv a liet u
pieejamību, do
kumentālajiem fakt iem, kas veidojuši
grāmatas pamatu un tikšanos ar Krievijas
specdienestu darbiniekiem. Kā raksta
Pēteris Bankovskis savā rakstā «Peramais
zēns patriots» «Viscaur jūtama autora
patriota stāja un sāpes par latviešu tautas
un valstiskuma traģiski neveiksmīg o
gājumu. Liekas, šī stāja vienmērīgi caurvij
un pārklāj itin visu grāmatas tekstu. Tomēr
nebūs jābrīnās, ja tieši tādēļ Ešafots un
pats Andris Grūtups saņems visvairāk
pārmetumu, jo patriotiska stāja nu reiz
ir kaut kas tāds, ko visos laikmetos, bet
politkorektuma plānprātības ērā jo īpaši,
ir visai viegli pārprast vai nesaprast.»
(Kultūras Diena. –Nr.38 (2007, okt.)).
Jāsaka paldies arī mūsu bibliotēkas lie
totājai un bibliotēkas pasākumu aktīvai
apmeklētājai Ausmai Krauzei, kas gan
dalījās savos iespaidos, saistībā ar grāmatā
lasīto un bērnībā pieredzēto, gan arī uzde
va jautājumus.
Otra šī gada Grāmatu svētku pasākuma
viešņa bija rakstniece Nora Ikstena, kura
stāstījumu uzsāka, vārdos uzburot aini
ņas no sava sa
darbības posma ar
Imant u Ziedoni,
veidojot grāmatu
«Nen oteiktā bi
ja». Jāpiekrīt kā
das pasākuma ap
meklētājas teik
tajam, ka Ikstena
ne tikai grāmatā,
bet arī dzīvē prot
« u z ķ e r t » ī p a š o ,
ziedonisko stās
tījuma stilu un no
dot to klausītājiem.
Ikstena stāstīja

arī par dažādām niansēm, kas rodas ko
pīg i rakstot grāmatu, par Ziedoņa Ra
gaciema izjūtu, par viņa īpašvārdiem.
Mūsu lasītājiem tuva ir arī otra Ikstenas
sarakstītā biogrāfiskā grāmata – «Esamība
ar Regīnu», kurā savstarpēji mijas pašas
Ezeras dienasgrāmatas fragmenti ar Noras
Ikstenas jaunradītiem tekstiem par Ezeras
ikdienu. Rakstniece stāstīja par to, cik
tālu viņai ir bijusi iespēja izzināt Regīnas
pasaules tumšo pusi un gaišos brīžus,
un to, kas Regīna Ezera bijusi saviem
līdzbiedriem. Lasītāji apvaicājās arī par
Dzintara Soduma pēdējiem gadiem, kurus
viņš pavadīja Noras Ikstenas mājās Ikšķilē.
Noras Ikstenas balsij ir patīkams tembrs,
viņas stāstījums – plūstošs. Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēka un tās lietotāji labprāt
aicina un gaida rakstnieci ciemos kādā no
latviešu literatūrai veltītajiem pasākumiem
mūspusē.

Pasākuma gaitā bija iespēja pievērsties
arī citām aktivitātēm. Cilvēki savu veltīju
mu varēja ierakstīt Latvijas vienotības jos
tā, apskatīt Eiropas Savienības informāci
jas aģentūras ceļojošo informatīvo izstādi
Turpinājums 5.lpp. î
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P/A «Saimnieks» paziòojums
par apkures sezonas prognozçm un tarifu izmaiòâm
Pamatojoties uz A/S «Latvijas Gāze» iesniegtajiem un
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprinātajiem
dabasgāzes apgādes tarifiem, kura galvenais iemesls ir dabasgā
zes importa cenas kāpums, tiek paaugstināti siltumenerģijas
tarifi. Pārskatam informācija par iepriekšējiem periodiem: 2007/
2008. gada apkures sezonas dabasgāzes faktiskā pārdošanas cena
177.67 LVL/t.nm³ (apkures sezonas sākumā) 209,17 LVL/t.nm³
(apkures sezonas beigās).
Plānotā dabasgāzes pārdošanas cena no 2008. gada 1. oktobra
329,68 LVL/t.nm3. Dabasgāzes pārdošanas tarifa pieaugums
57,61%.
Ūdens uzsildīšana:
P/a «Saimnieks» veicot analīzi par ūdens uzsildīšanas
izmaksām 2008. gada vasaras sezonā saistībā ar patreizējo
aps tiprin āto siltumenerģijas tarifu ir nonācis pie analīzes
secinājuma, ka pie patreizējām izmaksām ūdens uzsildīšanas
vidējais tarifs ir 2,93 Ls/m³ + 5% PVN, vidējais karstā ūdens
patēriņš uz vienu cilvēku mēnesī ir 2,95 m3 ,līdz ar ko karstā
ūdens tarifs bez uzskaites 8,64 Ls/cilv. + 5% PVN.
Pamatojoties uz dabasgāzes realizācijas gala tarifiem un
sakarā ar dabasgāzes piegādes tarifu būtisku paaugstināšanos
(pēc pēdējo reizi apstiprinātajiem tarifiem), 2008. gada 10.
septembrī Stopiņu novada domes sēdē protokols Nr. 88. 8.7. tika
apstiprināti ūdens uzsildīšanas tarifi šādā redakcijā:
Ūdens
uzsildīšana
Dzīvokļos ar uzskaiti
Dzīvokļos bez uzskaites

Pat reiz spēkā
esošais tarifs
1,35 Ls/m3
3,97 Ls/m3

Tarifs no
01.11.2008.
2,54 Ls/m³ +PVN
7,49 Ls/cilv.+ PVN

Tarifs stājas spēkā 2008. gada 1. novembrī.
Siltumenerģijas tarifi:
Kā jau informējām (Stopiņu novada informatīvais bezmaksas
izdevums «Tēvzemīte» 2007. gada novembris) siltumenerģijas
tarifs tika piesaistīts dabasgāzes un elektroenerģijas iepirkuma
cenai, kā rezultātā siltumenerģijas tarifs tiek veidots no divām
ë Sākums 4.lpp.
«Šengenas līguma telpa», kā arī citus
mākslas darbus ar kuriem tikušas krāšņotas
Inčukalna tautas nama sienas. Noslēgumā
gan bibliotēku darbinieki, gan lasītāji tika
aicināti pie Kafijas galda, kur cienājāmies
ar Inčukalnā gatavotiem gardumiem.
Liels paldies visiem pasākuma orga
nizētājiem, un galvenokārt – Inčukalna
novada bibliotēkai par mums radīto īpašo
neikdienišķo svētku sajūtu! Stopiņu no
vada Ulbrokas un Sauriešu bibiotēku
lietotājiem šī bija savdabīga «dzīves svi
nēšana».

daļām: 1) nekontrolējamā/mainīgā daļa (elektroenerģijas un
dabasgāzes iepirkums); 2) kontrolējamā/pastāvīgā daļa (pārval
des un realizācijas izmaksas).
Visām daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pieslēgtas centralizēta
jai apkures sistēmai un kurām mājas ievadā ir uzstādīti indi
viduālie siltumenerģijas skaitītāji – siltumenerģijas izmaksas tiks
aprēķināts pēc faktiski patērētā.
Enerģijas taupīšana:
Dzīvojamām mājam, kuras būvētas pirms 20 un vairāk gadiem
ir slikta siltumnoturība, kā rezultātā pieaug enerģijas patēriņš,
kurš aizplūst caur logiem, durvīm, sienām u.c. Lai to novērstu ir
nepieciešama šo namu pilna renovācija. Iedzīvotājiem vienīgais
naudas taupīšanas veids ir siltuma efektivitātes uzlabošana mājās.
Lai zinātu, kādi darbi ir svarīgākie, kādi pasākumi dos jūtamākus
rezultātus, vispirms ēka ir jāizpēta – ir jāizvērtē daudzdzīvokļu
māju energoefektivitāte, ko veic energoauditori, kas sagatavo arī
vajadzīgo darbu sarakstu, aptuvenas to izmaksas un gaidāmo ie
taupījumu. Energoauditu var veikt arī apkures sezonas laikā. Ja
mājai ir energonovērtējums ir iespēja pretendēt uz renovācijas
darb u valsts līdzfinansējumu – 20% no izm aks ām, pārējā
remontiem vajadzīgā summa ir jāaizņemas, jo tik lieli iekrājumi
ēkām nav, pastāv iespēja vienojoties ar ēkas apsaimniekotāju
paaugstināt apsaimniekošanas maksu, tādejādi novirzot attiecīgu
summu uzkrājumam par ēkas renovāciju. Lai pretendētu uz valsts
finansējumu, mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārziņā,
par darbu veikšanu jābūt kopsapulces lēmumam un nedrīkst
būt lieli maksājumu parādi – līdz 10%. Arī bankas kredīta
saņemšanai ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmums. Valsts finansējums tiks piešķirts no 2009. gada, ja tam
valsts budžeta ietvaros tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.
Gaidāmais ietaupījums veicot pilnu māju renovāciju, neskatoties
uz siltumenerģijas tarifu pieaugumu, ir aptuveni no 30%.
Secinājums: neskatoties uz pastāvīgām siltumenerģijas tarifa
cenu kāpumiem, iedzīvotājiem (dzīvokļu īpašniekiem) finansiāli iz
devīgāk ir sasaucot pirmo dzīvokļu īpašnieku kopsapulci kā vienu
no būtiskākajiem jautājumiem izskatīt iespēju par pilnu mājas
renovāciju, tādejādi nākotnē paaugstinot savas mājas vērtību.

Stopiòu novada Ulbrokas bibliotçkas aktualitâtes
Personas, kas naturalizācijas kārtībā
vēlas iegūt Latvijas republikas pilsonību,
nepieciešamo informāciju un materiālu
klāstu par pilsonības jautājumiem var
saņemt Stopiņu novada Ulbrokas un
Sauriešu bibliotēkās, «Ulbrokas», «Sau
riešu» un «Upeslejas» dienas centros.
Aktuālākā informācija Naturalizācijas
pārvaldes mājaslapā http://www.np.gov.lv/
******
Aicinām piedalīties konkursā «Mek
lē un atrodi datu bāzē Letonika.lv»!

Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar valsts
aģentūru «Kultūras informācijas sistē
mas» un norisinās no 15.septembra līdz
24.novembrim ar papildkārtu dec em
bra sākumā. Atbildes uz konkursa gaitā
uzdotajiem jautājumiem meklējamas bib
liotēkās brīvi pieejamajā «Letonikas» datu
bāzē. Konkursa jautājumus un nolikumu
jebkurš interneta lietotājs var aplūkot
tiešaistes adresē http://www.letonika.lv/
konkurss/
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Nâc dziedât un ceïosim kopâ
Inga Egle
speciāli Tēvzemītei
Ir agrs augusta rīts. Neparasta rosība
manāma Upesleju autobusa pieturā. Kas
noticis? Vai rīta autobuss kavējas? Nē!
Sieviešu koris «Madara» ar saviem faniem
un domubiedriem gavilējot sagaida tūris
ma autobusu, lai dotos uz saulaino vīnu
zemi Ungāriju. Vēl tikai pārbaudām, vai
līdzi ir pases un ceļojums var sākties!
Pirmo šķērsojam Lietuvas robežu.
Braucot cauri kaimiņvalstij, uz govīm,
zirgiem, cukurbiešu plantācijām noskatā
mies kā uz eksotisku brīnumu. Ar augsti
paceltām galvām pārbraucam arī Polijas
robežu. Šeit dabā redzam izslavētos poļu
ābolus- ābeļdārzos, kolrābju, zemeņu un
kartupeļu laukus. Vairs nav nekādu šaubu,
no kurienes pildās mūsu veikalu plaukti!
Klausoties gides Ramonas interesan
taj os stāstījumos un kustoties šoferīšu
sarūpētajos latviešu mūzikas ritmos, ga
rais ceļš liekas īsāks. Vakara tumsiņā
iebraucam poļu pilsētiņā Ržešovā un
pārnakšņojam viesnīcā.
2.dienas rītā pēc brokastīm mūsu
ceļš turpinās vēl pa poļu ceļiem, tad
sasniedzam Slovākijas robežu. Šī valsts
slavena ar savām 660 kalnu alām, no
kurām 12 ir apskatāmas. Slovākijas bie
zajos mežos esot iespēja satikties arī
ar lāci. Kā vietējie smejas, tad esot 3
iespējas, ko darīt satiekoties: 1) ātri
bēgt; 2) sākt skaļi dziedāt; 3) gulēt un
nekustēties. Ko izvēlēsieties jūs? Mums,
par laimi, nav jāizvēlas, jo gleznainajā
ainavā noskatāmies caur autobusa logu
un uzzinām, ka šeit augot arī sēnes –
daudzreiz ēdamās un pirmo un pēdējo
reizi ēdamās.
Vērojot Slovākijas dabu, esam pietu
vojušies Ungārijas robežai. Ieraugot zilo
plūmju un vīnogulāju dārzus, kukurūzas
plantācijas, atskan neviltoti sajūsmas
saucieni. Ceļa abās pusēs plešas saulespu
ķu lauki! Iedomājaties saulespuķu sēkliņu
cienītāju prieku, ieraugot šo bagātību?
Diemžēl autobuss pat nedomā piestāt
un drīz vien nonākam mūsu pirmajā īstajā
ceļojuma apskates un izbaudīšanas objektā
– Miškoļcu termālajos baseinos. Kādas
pasakainas sajūtas pārņem, kad siltas
pazemes ūdens straumes mūs ienes klinšu
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alu baseinos, no sienām gāžas ūdens
šaltis, virs galvas paveras skats uz klinšu
iekšējām dzīlēm, baseinu malas apaugušas
ar stalaktītiem! Burvīgi, vai ne? Vakars
turpinās senajā un ļoti viesmīlīgajā Egeras
pilsētiņā. Kāda nacionālā restorāniņa
mīlīgajā atmosfērā mūs sagaida ungāru
tradicionālā guļāšzupa. Bet pirms to bau
dām, tiekam iepazīstināti ar vīna bau
dīšanas noteikumiem, izmantojot maņas
orgānus un iemācāmies svarīgu vārdu:
«Egišīgedre» (izruna), kas nozīmē «uz
veselību!» Vīna degustāciju turpinām
Egeras vīna pagrabiņā – Skaisto dāmu
ielejā un papildinājuši savus vīna krāju
mus, dodamies uz viesnīcu!
3.diena sākas agri, jo pēc ūdens un
atpūtas izslāpušie latvieši nepalaiž garām
iespēju izbaudīt viesnīcas piedāvātos sau
nas, aromaterapijas, baseinu, sāls un ledus
kabīņu priekus. Kas var būt labāks par šo?
Vēl tik paspēt uz brokastīm un esam gatavi
ekskursijai pa senatnīgiem pieminekļiem
bagāto Egeru! Apskatām skaistākās vie
tas un mūs palaiž brīvsolī. Dažs dodas
ekspedīcijā pa veikaliem, dažs bauda
Egeras termālo baseinu piedāvājumu, dažs
nogaršo nacionālo virtuvi, bet neatņemams
gājiens ir uz vietējo tirdziņu pēc saules
zemē augušiem augļiem. Ļoti garšīgi!
Vakars noslēdzas krodziņā, kur bez
gardām vakariņām, mūs iepriecina čigānu
mūzikas ansamblis un dejotāji, kas savās
dejās un priekšnesumos iesaista arī mūs.
Kāds smaidošs vijolnieks pieliecas pie
auss un spēlē tev vienai! Patīkami, vai
ne! Bet nedomājiet, ka šis prieks ir pa
brīvu. Drīz vien vijolīte vairs neskan un
stīgas «jāiesmērē»ar kādu naudaszīmīti.
Līksmi atgriežamies viesnīcā, pa ceļam
vēl uzdziedot kādu karaokes meldiņu
dzimtajā valodā.
4. dienas rītā dodamies uz vienu no
pasaulē greznākajiem un lielākajiem par
lamentiem, ko rotā zelts, marmors un
ungāru karaļu statujas. Lai gan šī ēka lepo
jas ar 691 istabu, greznumu un dižciltību,
tās saturs ne ar ko neatšķiras no mūsu
saeimas. Gides pavadībā aplūkojam arī
karaļa pili, varoņu laukumu, skaisto Peštas
pilsētu, un kā medusmaizi tūristam, mums
piedāvā Budapeštas tirgus apmeklējumu
un pastaigas pa suvenīru veikaliņiem
bagāto Vaci ielu. Laimīgi papildinājuši
suvenīru krājumus un patukšojuši maci

ņus, dodamies uz ungāru stepi – puštu, kur
mūs sagaida zirgu šovs. Iepazīstamies ar
seno maģjāru kara mākslu zirga mugurā.
Viens no interesantākajiem priekšnesu
miem ir zirgu apsēdināšana un noguldī
šana, kā arī jāšana stāvus ar auļojošu
zirgu pajūgu. Fantastiski! Pavakariņojuši,
dodamies atpūsties.
5. diena pat salīgajiem ziemeļniekiem
liekas karsta. Jau 8 no rīta ir 24 grādi,
tādēļ priecīgi dodamies uz Ungāru jūru
– Balatonezeru, kas ir 78 km garš un tā
vidējais dziļums ir 3 m. Ceļš ir garš, tādēļ
gide labprāt padalās ar guļāšzupas un
lečo receptēm. Starp citu, guļāšzupu jau
izmēģināju – garšīgi! Uzzinām, kā ungāru
mazulis sauc savu mammu – par aņu. Ja
tirgū sauksiet savu draugu Gunāru, jums
pārdevējs piedāvās zosi –gunnar. Ja vīna
degustācijā gribat nedaudz vīnu, jāsaka
ici pici (mazliet), nevis latviski pusi,
pusi (buča), jo vīns būs daudz un buča
piedevām. Šādi iepazīstot ungāru kultūru,
laiks paskrien nemanot un esam klāt pie
prāmja, kas mūs pārceļ uz Tihaņas pussalu
Balatonezerā. Tur baudām skaisto skatu uz
ezeru no kalnainākas vietas un dodamies
baudīt ezera ūdens jaukumus. Ieejas ezerā
ir pa trepītēm, tādēļ viss mūsu bariņš
paklausīgā rindiņā sakāpj ezerā un pēc
15 min rindiņa virzās atkal uz autobusa
pusi, lai dotos uz lielāko dabiskā, siltā un
ārstnieciskā ūdens krātuvi Eiropā – Heviza
ezeru, kur ziemā ūdens temperatūra ir +26
grādi.
Ezers pārsteidz ar savu melno un dziļo
ūdeni. Interesants skats, ka visi peldētāji
iekārušies peldriņķos un ūdens priekus
bauda nekustīgi. Dažs pat iemanījies
ap kaklu aplikt senā centrifūga riņķi,
un no ūdens ārā redzama tikai galva ar
baltu cepurīti. Pēc ārstnieciskās peldes
mūs sagaida kāds ģimenes krodziņš, kur
saimnieka dēls iepazīstina ar tās apkaimes
izcilākajiem vīniem.
6. dienā pošamies uz Višegradas cie
toksni, no kura paveras burvīgs skats uz
Donavu, apkārtējiem kalniem un ciemiem.
Pa ceļam iegriežamies Sentendrē briljantu
rūpnīcā, kur mums izrāda un ļauj iegādā
ties burvīgus juvelierizstrādājumus. Šajā
gleznainajā mākslas pilsētiņā apmeklējam
arī marcipāna muzeju, no kura iznākot,
Turpinājums 7.lpp. î
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Audeklâ ieausts Stopiòu novads
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Septembris ir kā rudens vēstnesis –
ar mācību gada sākumu, ar pirmajām
atvasaras dienām, ar laiku, kad Latvija
tiek ieskauta dzejas burvībā. Tās ir Dzejas
dienas, kas šogad norisinājās no 4.–
14.septembrim.

Šogad Latvijai ir īpašs gads – 90
gadi kopš dibināta Latvijas Republika.
Mūsu tautas vienotība un gara spēks bija
izjūtams dziesmās, dejās XXIV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos.

ë Sākums 6.lpp.
zinām, ka mežģīnes ir iespējams darināt
arī no marcipāna, ka Maikla Džeksona
skulptūra marcipānā nav sliktāka par
vaska figūru.
Vakarā baudām Budapeštas ainavu
nakts apgaismojumā, malkojot šampanieti
uz viena no Donavas kuģīšiem. Skats ir
patiešām burvīgs!
7. dienā uz autobusu ierodamies ar
nelielām skumjām un ilgām pēc mājām.
Šī ir pēdēja pusdiena Budapeštā, pirms
došanās mājup. Izmantojam iespēju ap
meklēt ievērojamākos muzejus, zoo, atrak

Savukārt, Saulkrastu domes, paš
valdības aģentūras «Saulkrastu kultūras
centrs» un Saulkrastu audēju kopas rī
kotajā akcijā «Ieaud sevi Latvijā» katrs
interesents var piedalīties, lai veid otu
daudzkrāsainu audeklu, kas simbolizē
valsts 90 gadu mūžu un aicina uz vienotī
bu. Sākotnēji bija plānots deviņdesmit
metru garš audekls, kas nu jau ir garāks un
dalībnieku skaits sniedzas pāri tūkstotim.
Vēloties izteikt mūsu ticību, cerību un
mīlestību Latvijai un parādīt savu vienotī
bu Stopiņu novada bibliotekāres un lasītāji
9.septembrī devās uz Saulkrastiem.
Tikām sirsnīgi uzņemtas Saulkrastu
pilsētas bibliotēkā, kur lasījām latviešu
autoru dzeju. Ņemot vērā, ka devāmies uz
pilsētu, kas atrodas pie jūras, lielākoties
skanēja dzeja par jūru, tās skaistumu,
varenību un nozīmi mums. Šāda dzeja
bija īpaši piemērota, jo Saulkrastu pilsētas
bibliotēkā skatāmā Janas Bukuvskas foto
izstāde «Jūra». Tikāmies arī ar izstādes
autori. J.Bukovska pastāstīja par izstādes
tapšanu – ceļu no idejas līdz izstādei, kas
ildzis trīs gadus.
Vēlāk devāmies uz Saulkrastu pilsētas
domi, kur ieaudām visgaišākās un labākās
domas audeklā Latvijai. Ne tikai
katra sevi ieaudām. Audeklā ar sep
tiņām zilām un dzeltenām svītrām
ieaudām Stopiņu novadu.
Pateicamies par sirsnīgo uz
ņemšanu Saulkrastu pilsētas bib
liotēkas vadītājai Vizmai Stūrmanei
un kolēģēm.
Liels paldies Ulbrokas bibliotēkas
vadītājai Daigai un bibliotekārei
Ievai par ieguldījumu Dzejas dienu
pasākuma organizēšanā.
ciju parku, kā arī uz atvadām pamērcēties
peldbaseinu kompleksā Sečeni.
Iztērējuši pēdējo ungāru naudiņu, sē
žamies autobusā un, ļaujoties patīkamām
ceļojuma atmiņām, sākam ceļu uz nakts
mītni Polijā, vēl izbaudot Ungārijas un
Slovākijas burvīgās ainavas.
8. dienas vēlā vakarā beidzot esam
mājās pie saviem mīļajiem, lai ar sajūsmu
dalītos ceļojuma iespaidos!
Paldies Stopiņu novada domes laba
jiem rūķīšiem, kas sniedza palīdzīgu roku,
lai ceļojums izdotos!
Pievienojies korim «Madara» un ce
ļosim kopā!

ë Sākums 1.lpp.
volejbolam, mini futbolam un tenisam.
Skolas jaunieši pozitīvi novērtē jauno
laukumu, jo street basketbols tiek spē
lēts gan starpbrīžos, gan gaidot skolas
autobusus.

Arī lielais sporta laukums ir mazliet
pārvērties. Lielā laukuma labajā pusē
atrodas jaunizveidots, atbilstošs visiem
noteiktajiem standartiem – lodes grū
šanas sektors, bet futbola laukums tika
aprīkots ar jauniem futbola vārtiem un
iezīmētām laukuma līnijām..

Liels paldies Stopiņu novada vadī
bai, kura vienmēr domā par saviem
novada iedzīvotājiem. Šajā reizē vis
lielākie ieguvēji ir skolēni un, protams,
tie novada iedzīvotāji, kuriem ir vēlme
veikt sportiskas aktivitātes āra sporta
laukumos.

7

Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Lai sākot jaunu taku,
Iet saules stariņš blaku,
Lai vienmēr laimes saule
Mirdz Tavās debesīs!

Katrai skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam savējā balss...
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		

Oļegs Gasperovičs
Luīze Mia Sadovska
Kristaps Kuļijevs
Lelde Irbe
Ance Novikova

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Ausma Bernovska
Lūcija Lāčkāja
Arkādijs Dmitrijevs
Marija Graudiņa
Maija Glotova
Antoņina Andrejeva
Gunārs Sola

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!
SVEICAM JUBILĀRUS!
Man vajag plašuma un mūžam,
kas sauc,
Un tāles un debess, un jūras.
Man vajag viesuļa, dzelmes, kas jauc,
Un bangas un zvaigžņotas buras.
70 – Grigoriju Knuriku
		 Zuzanu Martuzāni
75 – Natāliju Ustinovu
85 – Veltu Apšu
Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību
un saulainu noskaņojumu!

Piedāvāju
krāsotāja darbu
veikšanu
un
interjera dizaina
pakalpojumi.
Tālr. 26891332

Stopiņu novada bāriņtiesa
2008. gada 13. oktobrī
no plkst. 16:00 līdz 19:00
bāriņtiesas telpās – Institūta ielā 30, Ulbrokā, rīko

atvērto durvju dienu,
kurā bezmaksas konsultācijas sniegs
ģimenes un bērnu lietu speciāliste, advokāte,
bijusī Rīgas rajona tiesnese
Sanita Slišāne.
Aicināti visi interesenti!

Skaistumkopšanas
salons
«Sentendrē»
Sākot ar OKTOBRI
frizētava strādās
arī PIRMDIENĀS !
TIKAI pirmdienās
ar 20% atlaidi

frizētava apkalpos pensionārus,
invalīdus, kā arī bērnus līdz
10.g.v.
Darba laiks pirmdienās
9.00-16.00
Tālr. 67910865, 29464547.
Ulbroka, Institūta iela 1,
2.stāvs.

Vajadzīga
angļu valodas
pasniedzēja
privātstundām
sestdienās.
Tālr. 28276495

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.: 7910518, fakss: 7910532.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA Nipo NT
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2008.gada 30. septembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

