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Sniegotâs Lieldienas
Inta Vilšķērsta,
Kultūras dzīves vadītāja
Kad aizvadīta Pūpolsvētdiena un
Klusais laiks, klāt Lieldienas. Šogad tās
izvērtās nedaudz sniegotas un vēsas, bet
ne mazāk priecīgas.
23.martā visus šūpoties gribētājus Līgo
parkā sagaidīja Zaķis Plaukšķis, Varde
Zaļumiņš un no ziemas miega atmodinā
tais Lācis (no bērnu izklaides un
attīstības centra «Čība»). Kopā ar
bērnu ansambli «Čībulēni», pasāku
ma vadītāji visus klātesošos priecēja
ar jautrām dziesmām un interesan

tiem faktiem par
Lieldienām.
Lieldienas ir
vieni no nozīmī
gākajiem gadskārtu
svētkiem ar kuriem
saistās ļoti daudzas
latviešiem svarīgas
izdarības, kuras
balstās uz tradīci
jām un ticējumiem.

Katram rituālam ir savs izskaidrojums un
nozīme. Gan bērniem, gan pusaudžiem
bija patiesi interesanti un vērtīgi iegūt

Atklâts Upesleju doktorâts
Otrdien 11.martā Stopiņu novada Upes
leju ciematā svinīgi tika atklāts Upesle
ju doktorāts. Līdz šim Stopiņu novada
iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt
ārstus un saņemt dažādus medicīniskos
pakalpojumus PA «Stopiņu ambulance»
telpās Ulbrokā un Sauriešu medpunktā.
No šīs dienas daudziem novada iedzīvo
tājiem tiek dota iespēja apmeklēt ārstu arī
Upeslejās. Upesleju doktorātā pacientus
pieņem ģimenes ārste Dace TaurīteTauriņa un ārsta palīgs Jānis Piebalgs. Ir

paredzēta arī zobārstniecības un cita veida
medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana. Upesleju doktorāta atvēršana
tika finansēta no Stopiņu novada domes
un PA «Stopiņu ambulance» budžeta,
bez Veselības obligātās apdrošināšanas
aģentūras finansiāla atbalsta.
Stopiņu

novada domes

priekšsēdētājs J. Pumpurs
svinīgi atklāj

Upesleju doktorātu.

jaunas zināšanas par latviešu tradīcijām,
uz kurām šajā pasākumā varēja palūkoties
no cita skatu punkta un gūt daudz pozitīvu
emociju.
Pasākuma laikā bērniem bija iespēja
dzīt putnus, izdejoties, dziedāt, darboties
Lieldienu darbnīcās, iesaistīties olu mek
lēšanā un mīklu minēšanā. Protams, ne
izpalika arī šūpošanās, olu krāsošana,
ripināšana un olu kaujas.
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5. un 20.marta sçdçs (protokoli Nr.77

un Nr.78)

nolemts:

 Atjaunot 1 personu 1. reģistra – Pašvaldī
bai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana
«Pirmām kārtām nodrošināmas personas»
uzskaites rindā;
 piešķirt 2 personām no 1. reģistra – Paš
valdībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēša
na «Pirmām kārtām nodrošināmo personu
sarakstā» dzīvojamās telpas;
 izslēgt 1 personu no Pirmām kārtām nodro
šināmo personu rindas;
 atjaunot zemes nomas līgumu un maz
dārziņiem 2 personām;
 piešķirt nomā zemi lauksaimniecības va
jadzībām 3 personām;
 atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 7
īpašumiem;
 atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR
nepilsoņiem;
 pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palīdzī
bas un sociālo pakalpojumu piešķiršanas kār
tību 5.marta sēdē nolēma piešķirt:
1) vienreizēju materiālo palīdzību – 11
personām par summu – 315,00 Ls
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei – 11 personām par summu – 282,24 Ls;
3) materiālo palīdzību zobu labošanai
un protezēšanai – 2 personām par summu –
89,50 Ls;
4) materiālo palīdzību medicīnas pakal
pojumiem – 5 personām par summu – 229,50 Ls;

5) materiālo palīdzību transporta izdevumu
atmaksai – 4 personām par summu-40,00 Ls;
6) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu uz 3
mēnešiem 1 ģimenes 2 personām;
7) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Saurieši 1 maz
nodrošinātas ģimenes 2 bērniem;
8) piešķirt materiālo palīdzību sakarā ar
ārstēšanos slimnīcā 4 personām par summu
– 115,00 Ls;
9) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statu
su 2 ģimenēm – 8 personām;
10) piešķirt dzīvokļa pabalstu 6 mazno
drošinātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei
1 maznodrošinātai ģimenei par summu –
60,00 Ls;
12) piešķirt malku 2 maznodrošinātiem
pensionāriem 6m3 katram;
13) piešķirt materiālo palīdzību polises
iegādei 1 personai par summu – 40,00 Ls;
14) piešķirt materiālo palīdzību briļļu
iegādei 1 personai par summu – 2,20 Ls;
15) piešķirt GMI pabalstu 1 maznodroši
nātas ģimenes 2 personām uz 3 mēnešiem216,00 Ls;
16) piešķirt pabalstu endoprotezēšanai 1
personai par summu – 50,00 Ls.
 Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palī
dzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas
kārtību 19.marta sēdē nolēma piešķirt:

1) vienreizēju materiālo pabalstu – 5 per
sonām par summu-135,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei – 21 personai par summu -383,24 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību zobu la
bošanai un protezēšanai – 5 personām par
summu – 166,80Ls;
4) piešķirt materiālo palīdzību medicīnas
pakalpojumiem – 6 personām par summu–
37,00 Ls;
5) piešķirt materiālo palīdzību transporta
izdevumu kompensācijai – 5 personām par
summu – 44,50 Ls;
6) piešķirt trūcīgas personas statusu uz 3
mēnešiem 1 personai;
7) piešķirt materiālo palīdzību sakarā ar
ārstēšanos slimnīcā 1 personai par summu25,00 Ls;
8) piešķirt materiālo palīdzību polises
iegādei 4 personām par summu-196,00 Ls;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 2
maznodrošinātām ģimenēm par summu –
120,00 Ls;
10) piešķirt materiālo palīdzību medi
cīniskajai rehabilitācijai 1 maznodrošinātai
personai – 50,00 Ls.
 atļaut izstrādāt 3 zemes ierīcības projektus;
 atļaut izstrādāt 3 detālplānojumus;
 apstiprināt 4 zemes ierīcības projektus;
 2 nekustamajiem īpašumiem mainīt adresi;
 atļaut nodarboties 5 personām ar individuālo
darbu.
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uz pieteikuma pamata nogādāts Valsts Policijas
Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai;
11.03. – Pie administratīvās atbildības pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
saukta persona, kas Stopiņu novada domes
telpās atradās alkohola reibuma stāvoklī,
cilvēku cieņas aizskarošā izskatā;
13.03. – Par vecāku pienākumu nepildīšanu
pie administratīvās atbildības pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa sauktas
divas personas;
14.03. – Saņemta informācija no Ulbrokas
vidusskolas skolotājas par to, ka skolā ieradu
šies divi audzēkņi alkohola reibumā. Jaunieši
par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma
stāvoklī saukti pie administratīvās atbildības pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa.
Par notikušo informēti jauniešu vecāki.
17.03. – Saņemta informācija no Sauriešu
pamatskolas par to, ka nezināms jaunietis skolā
staigā ar pneimatisko šauteni;
20.03. – Saņemta telefoniska infor
mācija par to, ka Līčos autobusa pieturā
«Elektrotīkli» jaunieši dauza stiklus. Ierodoties
notikuma vietā tika aizturēti septiņi jaunieši un
nogādāti Stopiņu pašvaldības policijas iecirknī
personības noskaidrošanai. Vairāki jaunieši
atradās alkohola reibumā un tika saukti pie
administratīvās atbildības pēc Latvijas Admi

nistratīvo pārkāpumu kodeksa. Par notikušo
informācija nodota Valsts policijas Salaspils
policijas iecirknim.
Izsakām pateicību iedzīvotājam, kurš nepa
lika vienaldzīgs par sabiedriskās kārtības
traucēšanu un savlaicīgi informēja pašvaldības
policiju!
– Tika sniegta palīdzība un izsaukta Ātrā
medicīniskā palīdzība jaunietim, kas ieradās
pašvaldības policijas iecirknī ar pārsistu galvu
un par notikušo paskaidrot neko nevarēja;
24.03. – Ulbrokā, veikalā «Latvijas Bal
zams» kāda persona mēģināja nozagt degvīna
pudeli;
30.03. – Ulbrokā, Ezermalas ielā, auto
stāvvietā tika aizturēts automašīnas vadītājs,
kas alkohola reibumā izraisīja ceļu satiksmes
negadījumu. Automašīnas vadītājs saukts pie
administratīvās atbildības par transportlīdzekļa
vadīšanu alkohola reibumā.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb
šanai nogādātas 4 personas, pārrunas veiktas
ar 32 personām, pēc Stopiņu novada domes
saistošajiem noteikumiem sodītas 24 personas,
par transporta novietošanu tam neparedzētā
vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši
25 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās at
bildības sauktas 23 personas.

(28.02.2008.-30.03.2008.)
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu
novada pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.
4.03. – Pie administratīvās atbildības pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
saukta persona, kas smēķēja Juglas sanatorijas
internātpamatskolas telpās;
– Pie administratīvās atbildības pēc Latvi
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa saukta
persona, kas apzināti nepatiesi izsauca Ātro
medicīnisko palīdzību;
6.03. – Līčos no veikala «Melnais suns»
notikusi zādzība. Par notikušo Salaspils po
licijas iecirknī uzsākts Kriminālprocess;
8.03. – Pie administratīvās atbildības pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
saukta persona, kas sabiedriskā vietā, alkohola
reibuma stāvoklī lamājās necenzētiem vārdiem
un apvainojoši uzmācās garāmgājējiem, ar ko
traucēja sabiedrisko kārtību un mieru;
– Saņemta telefoniska informācija par
ģimenes skandālu Sauriešos. Skandāla rīkotājs
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Saistoðie noteikumi
Par paðvaldîbas pabalstu vecâkiem (aizbildòiem),
kuru bçrns netiek nodroðinâts ar vietu Stopiòu novada
izglîtîbas iestâdç pirmskolas izglîtîbas programmas apguvei
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā tiek piešķirts un izmaksāts pašval
dības pabalsts vecākiem (aizbildņiem)
vai to pilnvarotajām personām, ja bērns
netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības
izglītības iestādē, kas īsteno pirmskolas
izglītības programmu Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk – pa
balsts), kā arī kārtību, kādā tiek atteikta
pašvaldības pabalsta piešķiršana vai pār
traukta tā izmaksa.
2. Tiesības saņemt pabalstu par bērnu,
kas sasniedzis pusotra gada vecumu, ir
vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja:
2.1. bērns pusotru gadu iepriekš ir pie
teikts reģistrācijai rindā uz vietu Stopiņu
novada pašvaldības izglītības iestādē, kas
īsteno pirmskolas izglītības programmu
(turpmāk – pirmskola), un iesniegumā
norādītajā laikā netiek nodrošināts ar vietu
pirmskolā;
2.2. bērna un vismaz viena no vecā
kiem (aizbildņa) deklarētā dzīvesvieta ir
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
2.3.bērns neapmeklē citas pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādi.
3. Pabalsta apmērs ir Ls 50 mēnesī par
katru bērnu.
II. Pabalsta piešķiršanas kārtība
4. Lai saņemtu pabalstu, viens no
vecākiem (aizbildņiem) vai tā pilnvarota
persona iesniedz Stopiņu novada domē
pie sekretāres iesniegumu (pielikums),
kam pievienotas šādu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālu):
4.1. pases kopija;
4.2. bērna dzimšanas apliecības ko
pija;
4.3. aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma
kopija, kas apliecina aizbildnības nodibi
nāšanas faktu;
4.4. pilnvarotajai personai – notariāli
apstiprinātas pilnvaras kopija.
5. Iesniegums un citi šo saistošo notei
kumu 4.punktā noteiktie dokumenti tiek
reģistrēti, ievērojot šādus nosacījumus:
5.1. uz iesnieguma tiek izdarīta atzīme
par attiecīgā dokumenta saņemšanu;
5.2. pēdējā iesniegtā dokumenta re

ģistrēšanas datums tiek uzskatīts par visu
dokumentu iesniegšanas datumu.
6. Iesniegums tiek izskatīts un lēmums
par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts 30
kalendāro dienu laikā no visu dokumentu
iesniegšanas dienas.
7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
pieņem Stopiņu novada dome.
8. Pabalstu vecākiem (aizbildņiem)
aprēķina ar iesnieguma saņemšanas dienu.
Par nepilnu mēnesi pabalsts tiek piešķirts
proporcionāli dienu skaitam.
9. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī,
pārskaitot to uz personas kontu bankā par
iepriekšējo mēnesi līdz 5.datumam.
III. Pabalsta nepiešķiršanas vai iz
maksas pārtraukšanas, kā arī lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
10. Lēmumu par atteikumu piešķirt
pabalstu vai pabalsta izmaksas pārtrauk
šanu un izmaksātās summas atmaksāšanu,
ja tā saņemta nepamatoti, pieņem Stopiņu
novada dome.
11. Pabalstu nepiešķir šādos gadī
jumos:
11.1. ja persona neatbilst šo saistošo
noteikumu 2.punktā noteiktajām prasī
bām;
11.2. vecāks (aizbildnis) vai tā pilnva
rota persona ir sniegusi nepatiesu infor
māciju;
11.3. ja nav iesniegti visi šo saistošo
noteikumu 4.punktā minētie dokumenti.
11.4. ja viens no vecākiem (aizbildnis)
vai tā pilnvarota persona ir atteikusies no
piedāvātās vietas pirmskolā;
11.5. ja bērns ir nodrošināts ar vietu
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā
esošajā privātajā izglītības iestādē, kas
noslēgusi līgumu ar Stopiņu novada domi.
12. Ja tiek pieņemts lēmums par at
teikumu piešķirt pabalstu, vecāks (aizbild
nis) vai tā pilnvarota persona ir tiesīgs
atkārtoti iesniegt iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto
nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā pa
balsts tiek piešķirts ar atkārtoti iesniegtā
iesnieguma saņemšanas dienu.
13. Pabalsta izmaksu pārtrauc:
13.1. ar dienu, kad bērns tiek nodroši

nāts ar vietu pirmskolā Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā;
13.2. ja tiek konstatēts, ka vecāks
(aizbildnis) vai tā pilnvarota persona
sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu
pabalstu;
13.3. ja tiek konstatēts aizbildnības
izbeigšanās fakts;
13.4. ja vecākam ar Bāriņtiesas lēmu
mu ir atņemtas aprūpes tiesības vai ar
tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības
tiesības;
13.5. ja vecāks (aizbildnis) vai tā
pilnvarota persona atsakās no piedāvātās
vietas pirmskolā.
13.6. ja tiek konstatēts, ka bērna vai
vecāku (aizbildņa) deklarētā dzīvesvieta
ir ārpus Stopiņu novada administratīvās
teritorijas.
14. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti,
vecāka (aizbildņa) pienākums ir labprātīgi
atmaksāt saņemto summu. Ja nepamatoti
saņemtā summa labprātīgi netiek atmak
sāta, tā tiek ieturēta Administratīvā proce
sa likumā noteiktajā kārtībā.
15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu,
atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta
izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās
summas atmaksāšanu, ja tā saņemta
nepamatoti, var apstrīdēt Stopiņu no
vada domē mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Ad
ministratīvajā rajona tiesā likumā no
teiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Stopiņu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komiteja ir atbildīga par
saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
17. Saistošie noteikumi publicējami
apkārtrakstā «Tēvzemīte» un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
19. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu,
atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta
izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās
summas atmaksāšanu, ja tā saņemta ne
pamatoti, rakstiski paziņo pabalsta sa
ņēmējam.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
J. Pumpurs
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Saistoðie noteikumi
Stopiòu novada teritorijâ esoðo kapu uzturçðanas un darbîbas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām»
21.panta 16.punktu un 43. pantu
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Lietotie termini:
1.1.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ar
Stopiņu novada domes (tālāk tekstā – do
mes) lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
1.1.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas
kapavietas;
1.1.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta,
kurā mirušos var apbedīt ģimenes kapa
vietās;
1.1.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšana nenotiek;
1.1.5. kapa vieta (ģimenes kapa vieta) –
noteikta izmēra zemes gabals kapsētā, kuru
ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas
labiekārtošanai – kapu kopiņas izveidošanai
un apzaļumošanai, krūmiņu stādīšanai, soliņa
novietošanai, kapu aprīkojuma uzstādīšanai;
1.1.6. kapa vietas nomnieks – fiziska
persona, ar kuru noslēgts nomas līgums par
zemes gabala ilgtermiņa nomu ģimenes kapa
vietas izveidošanai;
1.1.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo
novietošanai pirms apbedīšanas un bēru
ceremonijai;
1.1.8. kapsētas pārzinis – darbinieks,
kurš saskaņā ar darba līgumu pilda šajos
noteikumus minētos pienākumus un no
drošina šo noteikumu ievērošanu.
1.2. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām personām
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.
1.3. Lēmumu par kapsētas ierīkošanu
pieņem dome, vienlaicīgi piešķirot kapsētas
ierīkošanai pašvaldības īpašumā esoša zemes
dabas pamatnes teritoriju, kas tiek reģistrēta
Zemesgrāmatā, norādot to izmantošanas
veidu.
1.4. Pašvaldības valdījumā esoša kap
sēta, bez iebildumiem un aprobežojumiem
visām konfesijām.
1.5. Kapsētas statusu maiņu, kapsētas
daļēju slēgšanu vai slēgšanu likvidācijai, ja
šādam lēmumam ir pamatojums var noteikt
tikai Stopiņu novada dome ar savu lēmumu.
1.6. Kapsēta ir paredzēta mirušo Stopiņu
novadā dzīvojošo (vai deklarēto) iedzīvotā
ju apbedīšanai. Citu personu (radinieku)
apbedīšana Stopiņu novada pašvaldības
valdījumā esošajā kapsētā iespējama, ja
kapavietas nomnieks ir saņēmis Stopiņu
novada domes pilnvarotās amatpersonas
piekrišanu un saskaņojumu radinieka (citas



personas) apbedīšanai jau izveidotajos ģime
nes kapos.
2. Kapsētas darba režīms.
2.1. Kapsēta apmeklētājiem ir atvērta:
vasaras periodā (aprīlis – oktobris)
no plkst. 700 līdz plkst. 2300
ziemas periodā (novembris – marts)
no plkst. 900 līdz 2100
2.2. Svētdienās un svētku dienās kapsētā
apbedīšana nenotiek.
3. Kapa vietas nomas noteikumi.
3.1. Kapa vietas nomnieks iegūst kapa
vietas nomas tiesības, noslēdzot kapa vietas
nomas līgumu ar kapsētas īpašnieku vai
uzturētāju.
3.2. Kapa vietas nomas līgumu var no
slēgt pamatojoties uz:
3.2.1. dzimtsarakstu nodaļas izdotu mir
šanas apliecību un miršanas izziņu;
3.2.2. notariāli apliecinātu pilnvarojumu
par ģimenes vai dzimtas kapavietas nomas
tiesību pārņemšanu.
3.2.3. kapa vietas piešķiršanas apliecino
šu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai
cita šī fakta dokumentālu apstiprinājumu.
3.3. Noslēdzot kapa vietas nomas lī
gumu, kapa vietas nomniekam jānorāda
viens no radiniekiem, kas būs kapa vietas
nomnieka tiesību un pienākumu pārņēmējs.
Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt
iznomāto kapa vietu, veicot šo darbu pats,
vai algojot kapa vietas kopēju.
3.4. kapa vietas nomas līgums izbeidzas,
ja:
3.4.1. kapa vietas nomnieks atsakās
no kapa vietas nomas un pārtrauc nomas
līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi;
3.4.2. nepiesakās neviens kapa vietas
nomnieka tiesību pārņēmējs;
3.4.3. ja neapkopj kapus 5 gadus;
3.5. Izbeidzoties kapa vietas nomas
līgumam, kapsētas īpašnieks izlemj jau
tājumu par kapa vietas nomas tiesību
piešķiršanu citai personai.
4. Kapu vietas.
4.1. Katru mirušo apbedī atsevišķā
kapā, attālumam starp kapu kopiņām to
garajās malās jābūt 1,0 m, īsajās – 0,5 m;
kapu garumam – ne mazākam kā 2,0 m;
dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam; pla
tumam 1,0 m. Apglabājot bērnus, izmēri var

attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
4.2. Urna ar mirušā pelniem var tikt
apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapa
vietā, jaunā kapa vietā. Urna ar mirušā
pelniem jāierok 1,0 m dziļumā, ir pieļaujama
vairāku urnu vienlaicīga apglabāšana vienā
kapa vietā.
4.3. Apbedīšanas atļaujas saņēmējam trīs
kalendāro mēnešu laikā pēc apbedīšanas,
jāsakārto ierādītā kapa vieta.
4.4. Ierādāmo kapa vietu izmēri kap
sētās:
Kapa vieta

Platums
m

Garums
m

Laukums
m2

Vienvietīga

1,40

3,0

4,2

Divvietīga

2,80

3,0

8,4

Trīsvietīga

3,0

3,0

9,0

4.5. Izdarot virsapbedījumus, kapa dzi
ļuma jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka
vākam.
4.6. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 0,3 m
līdz piemineklim.
5. Apbedīšanas kārtība un kapličas
izmantošana.
5.1. Par gaidāmo apbedīšanu, kapu
pārzinis jābrīdina ne vēlāk kā 24 stundas
pirms apbedīšanas. Kapu pārzinis ierāda
kapa vietu un vienojoties nosaka kapa rak
šanas un apbedīšanas laiku. Noteiktajā
laikā izdod rakšanas inventāru. Apbedīšana
notiek katru dienu, atbilstoši noteikumu
2.nodaļā minētajam kapsētu darba režīmam.
Izņēmuma gadījumos, vienojoties ar kap
sētas pārzini var noteikt citu laiku.
5.2. Apbedīšanas pakalpojumus (iz
vadīšanas) kapsētās sniedz bēru rīkotāja
izvēlēta apbedīšanas firma vai piederīgie.
5.3. Mirušos, kuriem nav radinieku,
apbedī atsevišķā sektorā, vai atsevišķā kapu
rindā.
5.4. Virsapbedījumus kapa vietās var
izdarīt 20 gadus pēc apbedījuma, izņēmuma
gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem
dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz
15 gadiem.
5.5. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne
agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņe
mot kapsētas īpašnieka un sanitāro dienestu
atļauju.Mirstīgo atlieku ekshumāciju var
veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
Turpinājums 5.lpp. î
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Politiski represçto biedrîbai 15
Anna Imbrate
Autores foto
Ir silta un saulaina sestdiena. Ulbrokas
klubā pulējas cilvēki svētku noskaņās.
Šai dienā pirms 15 gadiem tika dibināta
Stopiņu novada Politiski represēto bied
rība. Biedrība apvienoja ļaudis ar kopīgu
nelaimi, kopīgu vēsturi – nežēlīgo piespie
du latviešu izsūtīšanu pagājušā gadsimta
40. un 50. gados. Biedrībā apvienojušies
cilvēki, kas izturēja un atgriezās. 1993.ga
dā viņi bija seši, kas stāvēja pie Politiski

represēto biedrības
šūpuļa. Sākās biedrī
bas dibināšanas darbs
ar tā laika pagasta
priekšsēdētāja Ilmāra
Lūša atbalstu.
15 gadu laikā
daudz kas ir mainī
jies. Biedrībai ir bi
juši četri vadītāji, tika
represētos, rīko pasākumus un ekskursijas,
sveic jubilejās savus biedrus, cieši sa
darbojas ar Latvijas Politiski represēto
apvienību un citu Latvijas novadu un
pagastu represēto biedrībām.
Arī Stopiņu novada domes kolektīvs
pievienojas apsveicēju pulkam un novēl
biedrībai, tās vadītājai un biedriem
veselību, izturību un ilgus dzīves gadus!
izveidota biedrības valde, kas aktīvi strādā
– apzin visus novadā dzīvojošos Politiski
Stopiņu

novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne sveic pirmo
Politiski represēto biedrības vadītāju
Hainrihu Čerānu.
vietniece

ë Sākums 4.lpp.
saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku.
5.6. Kapliča tiek iznomātas bēru rī
kotājiem mirušā novietošanai līdz bēru
ceremonijai un atvadu ceremonijai.
5.7. Mirušo, kas novietots kapličā līdz
apbedīšanas brīdim, drīkst apmeklēt ar
kapsētas pārziņa atļauju darba laikā, pārējā
laikā kapliča ir slēgta.
5.8. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā
tiek noteikts, vienojoties bēru rīkotājiem un
kapsētas īpašniekam vai kapsētas pārzinim.
6. Kapsētas iekšējās kārtības notei
kumi.
6.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapa vietu
nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem,
kopējiem u.c. personām, kuras atrodas
kapsētas teritorijā, jāuzvedas godbijīgi,
kā arī jāievēro šie noteikumi, kā arī citu
kapsētas īpašnieka un pārziņa norādījumi.
6.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam, kapsē
tu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā,
kuri uzņemas par viņiem atbildību.

6.3. Apmeklētājiem aizliegts:
6.3.1. uzturēties kapsētā pirms un pēc to
slēgšanas;
6.3.2. ievest kapsētas teritorijā dzīv
niekus;
6.3.3. kapsētas teritorijā slēpot, braukt
ar velosipēdiem un mopēdiem, motocikliem
un automašīnām (izņemot atsevišķus gadīju
mus, kad ir speciālas atļaujas saskaņotas ar
kapu pārzini);
6.3.4. braukt ar automašīnu kapsētas
teritorijā bēru ceremonijas laikā;
6.3.5. apbedīšanai atvēlētās vietās stādīt
kokus;
6.3.6. piesārņot kapsētas teritoriju, ceļu,
celiņus un apstādījumus;
6.3.7. patvaļīgi dedzināt atkritumus, kā
arī ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
6.3.8.postīt kapsētas aprīkojumu (sētas,
ēkas, sūkņus, solus, krustus, pieminekļus
utt.) un inventāru;
6.3.9.tirgoties tirdzniecībai neparedzētās
vietās.
Turpinājums nākamajā numurā î

Stopiòu novada
vçlçðanu komisija
IN F O R M Ç
Ir izsludināta parakstu vākšana tautas no
balsošanai par likumu «Grozījums likumā Par
valsts pensijām».
Pilsoņu ievērībai:
1. Stopiņu novadā ir izveidota viena pa
rakstu vākšanas vieta – Ulbrokas Kultūras
namā, Institūta ielā 1B.
2. Parakstu vākšana notiks vienu mēnesi
no 2008. g. 16. aprīļa līdz 2008. g. 15. maijam
(ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku
dienas).
3. Notiks arī parakstu vākšana vēlētāju
atrašanās vietās, iepriekš ziņojot vai uzrakstot
iesniegumu un nogādājot to uz augstāk norā
dīto parakstu vākšanas vietu.
Iesnieguma veidlapas var saņemt parakstu
vākšanas vietā Ulbrokas Kultūras namā, Institūta
ielā 1B, zemāk minētājā darba laikā, vai ieejot
CVK mājas lapā www.cvk.lv.
4. Darba laiks:
Darba dienās 1600–2000 ;
Sestdienās, svētdienās
un svētku dienās 900–1300
Parakstu vākšanas vietas telefons 7910948.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
T. VILCIŅA
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Metenis nâca pâr kalniòu...
Timofejs Muravskis
Aiz loga pavisam maz šogad redzētas
sniega pārslas, nav slidkalniņu un debesīs
tā vien virmo, kā pavasaris. Taču bērnu
priekus un sirds laimi nevar dēļ gadalaika
untumiem izmainīt. Ja nav pikošanās un
sniegavīru velšana laukā, tad ir dziesmas,
dejas un rotaļas iekšā. Šogad 12. martā zie
mas aizvadīšanas un pavasara sagaidīšanas
svētkus Meteņus atklātā koncertā Rīgas
rajona pirmsskolas izglītības iestāžu pār
stāvjiem rādīja Stopiņu pamatskolas PII.
Īpaša šo svētku svinēšanas bija ar to,
ka tika rādītas divu kultūru – krievu un
latviešu – Meteņu svinēšanas paražas.
Gan dejās, gan vārdos, gan dziesmās un
rotaļās tika parādīts tas, cik svarīga ir
Meteņu sagaidīšana, kārtīga pamielošana,
izdancošanās, mīklu minēšana un Meteņa
pavadīšana. Viss jādara tā, lai jaunais
gads būtu ražīgs un patiešām izdevies.
Bērnu vecāki bija izšuvuši un izgatavojuši
sarafānus un vainadziņus, kostīmus un
cepures, kā arī dažādu dzīvnieku maskas,
kurām katrai bija sava nozīme un uzde
vums. Jo Meteņi taču ir svētki, kad visi
jautri pēdējo reizi iet budēļos, lai pienācīgi
sagaidītu pavasari. Viss Stopiņu pamat
skolas PII kolektīvs bija aizrautīgi norūpē
jušies par katru darbiņu, kas jāpadara,
lai svētki būtu izdevušies un, lai sirsnīgi

Nûjosim?!
Anda Višķere,
Dienas centra «Ulbroka»vadītāja
Vai Jūs zināt, kas ir nūjošana? Tā ir
pastaiga ar nūjām, ko viegli var apgūt
ikviens un ir viens no jaunākajiem aktīvās
atpūtas veidiem Latvijā.
Reti kura sporta aktivitāte tik labvēlīgi
iespaido veselību kā nūjošana, jo šī nodarbe
ir piemērota visu vecumu cilvēkiem. Ar
nūjām var iet visur – pa ielu, pa meža
takām, pa lauku ceļu, var iet gan vecāki,
gan jaunāki, galvenais ir vēlēties pavadīt
savu brīvo laiku lietderīgi apvienojot to
ar nodarbi, kas uzlabo veselību, pašsajūtu,
vairo prieku un enerģiju.



varētu sagaidīt
viesus. Svētku pa
sākumā piedalījās
liela īstā salmu lel
le, svinību vieta
bija izrotāta gan ar
sala lāstekām, gan
ar Meteņa dienas
g l e z n o j u m i e m ,
gan izplaukušiem
b ē r z u z a r i ņ i e m
Stopiņu pamatskolas bērnu dārzs sagaida un pavada Mete
un dažādiem trau
kiem, kuri raksturo
ņa svētkus, rādot to kā atklātu koncertu Rīgas rajona pirms
tradīcijas. Tika iz skolas izglītības iestāžu pārstāvjiem. Pasākumā tika apvienotas
veidota krāšņa un
divu kultūru – krievu un latviešu – Meteņa tradīcijas.
pavasarīga izstāde
ar putniem, sauli un ziediem, visi kopā tuāru un godam to arī atradīja visiem
izcepa arī pankūkas, ar ko Meteni pamielot viesiem. Pasākums bija patiešām izdevies
un kopā ar bērniem tika radīti jauki svētki, un radās ideja, ka šādu svētku koncertu
kas varētu būt brīnišķīgs piemērs kā kopā var izrādīt ne tikai vienu reizi viesiem no
ar mīlestību dzīvot tik dažādām un tomēr citām izglītības iestādēm, bet arī skolas
vienotām kultūrām. Gan bērni, gan arī skolēniem, bērnu vecākiem un pagasta
pieaugušie ar interesi vēroja kā latviešu ļaudīm. Jo no bērnu sirdīm vienmēr staro
tradīcijas – ķekatās iešanu, pogu spēles, tas patiesais prieks, kuru mums vajadzētu
linu daudzināšanu, tā arī krievu paražas – ieraudzīt jo dienas jo vairāk. Šādi skaisti
pankūku cepšanu, salmu lelles dedzināša pasākumi, kuri radīti kopā ar cītīgām
nu un pat častuškas par Meteņiem! Bet audzinātājām, rosīgiem bērniem un aktī
visiem vislielākais prieks par to, ka šie viem vecākiem, mūsu dvēseles piepilda ar
svētki ir arī zemes modināšana un pavasara lielu mīlestību un aizkustinošām emocijām.
sagaidīšana! Kaut arī dziesmu, deju, rotaļu Sakrāsim tās savās sirdīs, lai pavasari sa
un dzejoļu bija gana daudz, bērnudārza gaidītu ar prieku, saulainiem smiekliem
bērni gan lielākie, gan arī paši mazākie un pelēko, lietaino dienu, vismaz mūsu
ar patiesu prieku un interesi apguvu reper domās, būtu pavisam maz.
Nūjošanas labumi:
• stiprina imūnsistēmu;
• stundas laikā sadedzina vairāk nekā
400 kcal.;
• palielina skābekļa daudzumu visā
ķermenī;
• veicina stresa samazināšanos;
• liek sirds funkcijām strādāt efek
tīvāk;
• trenē izturību, spēku, elastību un
koordināciju.
Nūjošana ir saudzējoša iespēja uzsākt
fiziskās aktivitātes tiem, kuri ilgāku laiku
nav sportojuši, kuriem ir sēdošs darbs,
vai vienkārši ir vēlme izkustēties. Tā ir
arī iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt
draugus, vai vienkārši pabūt pie dabas, kas
šajā steidzīgajā laikā ir ļoti nepieciešams
ikvienam no mums.
Arī dienas centrā «Ulbroka» tagad
ir šāda iespēja – nūjot, jo ir iegādātas
nūjošanas nūjas, lai ikviens, kurš vēlas

uzlabot savu fizisko formu un veselību,
spētu to realizēt.
7. martā dienas centrā «Ulbroka» tika
organizēta pirmā nūjošanas nodarbība
kvalificēta instruktora – Santas Paegles
vadībā. Šīs nodarbības laikā aktīvākie
nūjot gribētāji apguva pirmās iemaņas
nūjošanas mākā. Šis process nebūt nav
sarežģīts, tikai atliek vēlēties un kaut reizi
nedēļā izbrīvēt savu brīvo laiku uz divām
stundām.
Ja Jums ir radusies interese par šāda
veida nodarbošanos un vēlaties iesaistīties,
tad būsiet laipni gaidīts dienas centrā
«Ulbroka» , katru otrdienu un ceturtdienu
plkst. 1230 , lai kopā ar jau nelielo inte
resentu pulciņu, dotos aktīvajā pastaigā,
kas noteikti uzlabos Jūsu garastāvokli un
pašsajūtu. Ja ir vēlēšanās nūjot individuāli
sev izdevīgā laikā, tad arī tas ir iespējams.
Tuvāka informācija dienas centrā, vai pa
tālr, 28373398.
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Vislatvijas sçru dienâ 25. martâ
Teodors Rubenis
Kā katru gadu 25. martā notika mītiņš
pie mūsu svētuma – Brīvības pieminekļa.
Mītiņu ievadīja štāba rotas svinīga sar
dzes maiņa. Štāba orķestra pavadījumā
nodziedājām «Dievs svētī Latviju».
Mītiņā piedalījās valsts prezidents
Valdis Zatlers, ministru prezidents Ivars
Godmanis ar ministru kabineta locekļiem,
neparasti daudz Saeimas deputāti, Rīgas
pilsētas mērs Jānis Birka kungs ar visiem
vicemēriem un Latvijas armijas augstākais
komandējošais sastāvs un visi, pieminot
nelaimīgos cietējus nolika vainagus. Uz
runu neviens no valsts vīriem neteica,
lai gan varēja un, manuprāt, vajadzēja.
Vienīgo uzrunu teica Latvijas politiski
represēto Apvienības priekšsēdētājs Gu
nārs Resnais. Kā vienmēr lakonisks un
tiešs viņš, cita starpā, teica, «Ne viss, kas
pēc neatkarības atjaunošanas noticis Lat

vijā, ir represētajiem pieņemams». Runu
noslēgdams uzsverot, ka «nav citas valsts
vai valdības, kas tik maz uzmanības veltī
tu jaunatnes patriotisma audzināšanā».
Pēc ziedu nolikšanas devāmies uz
okupācijas muzeju, kur notika Fonda «Si
bīrijas bērni» izdotās otrās daļas grāmatas
«Mums tas bija jāizstāsta» atvēršanas svi
nības. Grāmatā apkopoti 634 bijušo bērnu
liecības, kas tika deportēti 1941. gada 14.
jūnijā, arī es tanī skaitā.
Svinības atklāja fonda prezidente
Dzintra Geka un īsumā izstāstīja ar kādām
grūtībām tapa šī grāmata, kas prasīja no
fonda dalībniekiem astoņus smagus gadus
un tapa ar tautas un pašvaldību atbalstu,
īpaši no Rīgas Domes puses.
Siltu uzrunu teica valsts Prezidents
Valdis Zatlers. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka
1949. gada 25. marts nav priecīgs datums.
Laikā, kad Eiropā karš bija beidzies un
iedzīvotāji varēja sakopt savas sētas, Latvija
joprojām bija okupēta. 1949. gada 25. martā

Ar bibliotçku nedçïu
(21. – 25.aprîlim)
saistîtie pasâkumi
Stopiòu novada
Ulbrokas bibliotçkâ
Ieva Mūrniece,
bibliotekāre
 No 1. līdz 25.aprīlim – novecojušas un mazvēr
tīgas literatūras nodošanas akcija. 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.
 Bezmaksas interneta resursu apmācība un pieeja
elektroniskajām datu bāzēm «Letonika», «NAIS»,
«Rubricon» un «EBSCO». Lūdzu, izmantojiet iz
devību mācīties meklēt informāciju un izmantot
dažādus meklēšanas nosacījumus arī tajos zinātniski
pētnieciskajos resursos, kuri veidoti svešvalodās.
 No 1. līdz 30. aprīlim «Dārza pārvērtības»:
izstāde par dārza dizaina veidošanu, augiem labvēlīgu
apstākļu radīšanu un atbilstīgu stādu izvēli.
 Bibliotēku nedēļā no 21. līdz 25. aprīlim Ul
brokas bibliotēkā notiks jaunāko grāmatu izstāde.
Varēsiet pierakstīties uz sev tīkamāko literatūru.

pret mūsu tautu tika vērsta milzīga genocīda
akcija. Kā uzsvēra V. Zatlers, šī grāmata ir
īpaša, jo tā veidota no daudziem cilvēku
stāstiem un viņu liktenis atklāja genocīda
šausmas. Noslēgumā viņš uzsvēra, ka par
komunistisko genocīdu, kas vērsts pret
Latvijas tautu, jāstāsta gan mūsu bērniem
un sabiedrībai, gan valsts nelabvēļiem.
Runāja Rīgas mērs Jānis Birks un
norādīja,ka «grāmatai ir ļoti svarīga misi
ja – nodot pagātnes vērtējumu mūsdienu
sabiedrībai». Viņš teica, grāmata kalpos
par iedvesmas avotu daudziem mūsu
bērniem, un, izlasot to, jaunieši kļūs vēl
piederīgāki sīkstajai latviešu tautai.
Runāja fonda izpilddirektors Gunārs
Toms, Rīgas Domes vicemērs, bet izsūtīto
vārdā Juris Vidiņš ar trim mazdēliem un
vēstījumu Ainas Poišas vārdā (nejaukt ar
TV raidījuma vadītāju), nolasīja viņas mei
ta, jo veselības problēmu dēļ, pati nevarēja
uzstāties. Noslēgumā ar valsts Prezidentu
saskandinājām vīna glāzi.

Saurieðu bibliotçkas jaunumi
Kristīne Cimdiņa,
Stopiņu novada
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Šogad no 28.februāra līdz
2. martam Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā notika 11. starp
tautiskā grāmatu un izdevniecību
izstāde «Baltijas Grāmatu svētki
2008». Izstādē plašu grāmatu klās
tu piedāvāja gan Latvijas, gan ār
valstu izdevniecības. Stopiņu no
vada Sauriešu bibliotēkas fonda
papildināšanai izstādē tika iegā
dāta literatūra, kas aktuāla gan stu
dējošiem, gan strādājošiem peda
goģijā, ekonomikā, kā arī tiem,
kurus interesē kas ir inovācijas,
inovatīva domāšana.
Bērnu un jauniešu literatū
ras klāsts papildināts ar enciklo
pēdiskiem un daiļliteratūras izde
vumiem gan latviešu, gan krievu
valodā. Tāpat iegādāts vēl viens
audio ieraksts CD formātā, ko iespē
jams klausīties izmantojot bibliotē
kā pieejamo audio tehniku.
Papildināts grāmatu klāsts krie
vu valodā sērijā par ievērojamiem

cilvēkiem, notikumiem, kā arī daiļ
literatūru un grāmatām ar A.Feta,
V.Coja un V.Visocka dzeju.
Vienlaicīgi līdz ar «Baltijas Grā
matu svētkiem 2008» norisinājās
14. starptautiskā izglītības izstāde
SKOLA 2008. Apmeklējot šo izstā
di tika savākti informatīvi materiāli
par izglītības iespējām dažādās mā
cību iestādēs gan pēc pamata, gan
vidējās izglītības iegūšanas. Visi,
kuriem nebija iespēja apmeklēt iz
stādi SKOLA 2008, kā arī pārējie
interesenti ar šiem materiāliem un
informatīvo izdevumu «Izglītības
ceļvedis» var iepazīties bibliotēkā.
Ar dažādu profesiju pārstāvju
viedokļiem par viņu darbu, par
viņu karjeras kāpnēm iespējams
iepazīties avīzes «Diena» pielikumā
«Karjeras Diena». Lasītāju ērtībai
bibliotēkā šie, kā arī citi avīzes
«Diena» pielikumi apkopoti at
sevišķās mapēs, tādēļ ērti var pie
kļūt vajadzīgajai informācijai.
Ar Sauriešu bibliotēkas aktuali
tātēm un jaunumiem varat iepazī
ties bibliotēkā un Stopiņu novada
tīmekļa vietnē http://www.stopini.
lv/public/25404.html.



PII «Pienenīte» vokālā pulciņa grupu
sezonas noslēguma koncerts

«Pavasara dziesmiņa»

notiks otrdien 29.aprīlī pl.1700
Ulbrokas Kultūras namā!
Jaunie dziedātāji ikvienu iepriecinās
ar skanīgām un līksmām dziesmām!
Būsiet mīļi gaidīti!

Sestdien, 10.maijā plkst. 1300
Ulbrokas kultūras namā

Māmiņdienas koncerts
Ieeja brīva

Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūzū audz.
Esteri Meļihovu
Samantu Magdalēnu Pētersoni
Matīsu Dirvēnu
Danielu Andrejevu–Lembergu
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Laiks izvēlēties
dziesmu koncertam
«Dziesma manam
novadam – 2008»!

Kā zināms, tradīciju spēks ir to saglabāšanā.
Arī mūsu novada kultūras dzīvē pastāv savas
tradīcijas, starp kurām viena no interesantākajām
ir pasākums «Dziesma manam novadam».
Jau iepriekšējo gadu koncerti pierādīja, ka
mūsu novads var lepoties ar skanīgām un skaistām
balsīm, kā arī ar atraktīviem un mākslinieciskās
izdomas bagātiem māksliniekiem. Nu pienācis
laiks sarosīties un pārdomāt, kura no dziesmām
būtu piemērotākā tieši Jums šīs vasaras koncertā.
Dziesmu pieteikšana un sīkāka informācija
par pasākumu – Ulbrokas kultūras namā,
iepriekš piezvanot pa tālruni 26443230. Dziesmu
pieteikšanas termiņš – līdz 15.maijam.
Aicinām pieteikties gan individuālos izpildī
tājus, gan dažāda sastāva vokālos ansambļus.
Nedziedāsim kopā ar zvaigznēm, bet paši
būsim zvaigznes! Uz sadziedāšanos vēl pirms
Dziesmu svētkiem – jūnijā Līgo parkā!
Krāsainu, enerģētiski piesātinātu, radošām
idejām un spilgtiem iespaidiem bagātu pavasari
vēlot –
Stopiņu novada kultūras dzīves vadītāja
Inta Vilšķērsta

Pārdodam dārza mājiņu 2x3 m.
Cena 200 Ls. Tālr. 29149724.

SIA «Fenikss-KO» darbnīcās
«Pundurīši», Acones ielā 16, Ulbrokā

vajadzīga apkopēja,
ofisa telpu uzkopšanai vakaros.
Zvanīt – 29299574, Ārijai Slišānei.

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Var aiziet tālu, bet ne mūžam tālu,
Lai neatskanētu atmiņu balss.
		
		
		
		
		
		

Zigurds Lībītis
Egīls OjārsVirsis
Māris Bunka
Marija Gabriele
Tatjana Postile
Raimonds Greitāns

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!
Lîdzjûtîba

SVEICAM JUBILĀRUS!
Vēl garus, garus gadus
Sauli sirdī saglabāt,
Un mūžam darba steigā
pavasari just!
70 – Jāni Dvēselīti
		 Aleksandru Gasperoviču
		 Genovefu Kovaļevsku
		 Veru Krupsku
		 Ernu Ūzuli
		 Irenu Vansoviču
		 Annu Zālmani
		 Leontīni Žagari
75 – Valēriju Dobeli
		 Teklu Jakovļevu
		 Lidiju Misjus
		 Valentīnu Ozoliņu
80 – Aleksandru Fadejevu
		 Antonu Sauts
		 Pjotru Kupecs
		 Arvīdu Vītolnieku
		 Staņislavu Zarahovski
		 Elgu Gotgridsoni
85 – Matrjonu Gromovu
95 – Lidiju Čaupenoku
Vēlamprieku sirdī, spēku rokās
un veselību katru dienu!

17.maijā Represēto biedrība rīko
ekskursiju uz Ventspili.
Pieteikties līdz 10.maijam.
Dalības maksa 5,00 Ls.
Tālr. 28890339, Māra.

Tais zilajos debesu lokos,
Kur mūžības plīvurs klāts
Cauri ikdienas tumsai
Dvēsele ceļu ir atradusi.
Izsakām līdzjūtību Marijai
Rakļinskai sakarā ar mātes nāvi.
PA «Saimnieks» kolektīvs.

SIA «Sprādziens» objekta – noliktavas
«Saurieši» drošības pārskata sabiedriskā
apspriešana notiks 2008. gada 23. aprīlī pēc
adreses Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu
novads, Rīgas rajons (KNAUF akadēmija
SIA «Knauf» teritorijā). Sākums 11:00. Ar
drošības pārskatu var iepazīties pirmdienās
un piektdienās no pl. 800 līdz 1700 pēc
adreses Ģertrūdes iela 9 – 23, Rīga, sākotnēji
piesakoties pa tālruni 29267790.

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.
Dzizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA Nipo NT
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2008.gada 3. aprīlī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

