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Katru gadu Stopiņu novadā jan
vā ra mēnesī ļaudis pulcējas 1991.ga
da barikāžu piemiņas pasākumā pie 
Barikāžu akmens. Ik gadu ar mums 
kopā šajā pasākumā piedalījās Latvijas 
Tautas frontes dalībnieks, Rīgas apriņ ķa 
Ze messargu pulka komandieris, atvaļi
nātais majors Roberts Millers un aktīvs 
1991.gada barikāžu dalībnieks, Stopiņu 
Zemessardzes rotas komandieris Jānis 
Staškēvičs. Šogad ir pirmais gads, kad 
pie atceres ugunskura liesmas viņus 
nesastapām. Mēs atcerēsimies viņus 
vienmēr...

Šogad pasākums pulcēja daudz no
vad nieku. Un iespējams tas bija tāpēc, 
ka pēdējos mēnešos latvieši ir norūpēju
šies par savu valsti, par Latvijas nākot
ni. Šobrīd mēs visi izjūtam bažas par 
to, kas mūs sagaida un kas ar mums 
notiks.

Redzot, kā attīstās notikumi valsts 
ekonomikā, es gribētu uzrunāt visus 
novada iedzīvotājus. Lai kā man arī 
negribētos šos vārdus teikt, bet ekono
miskā krīze, tāpat kā visu Latviju, ir 
skārusi arī Stopiņu novadu. Iepriekšējos 
gados mūsu ieņēmumi bija pietiekami 
lieli, lai sakoptu novadu, izbūvētu jau nus, 
sabiedrībai nepieciešamus objek tus – 
baseinu, stadionu, atvērtu dienas centrus, 
izbūvētu jaunas ielas, daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmus, atjaunotu izglītības 
iestādes, attīstītu izglītības, sporta un 
kultūras nozares, atbalstītu iedzīvotāju 
aktivitātes un vienkārši nodrošinātu 
iedzīvotājiem mājīgu un sakārtotu vidi. 

Diemžēl budžeta prognoze 2009.gadā 
ir samazināta par 21,4 % un, manuprāt, 
tās vēl ir optimistiskas prognozes. Kas 

sastāda šo samazinājumu? Pašvaldī bas 
ieņēmumu lauvas tiesu sastāda iedzī
votāju ienākuma nodokļa iekasēšana. 
Iedzīvotāju atalgojums saistībā ar eko
no misko krīzi samazinās, mūsu no
va dā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
samazinās par 400 tūkstošiem latu, 
daudzi zaudē darbu. Man jautā – 
ko darīt? Mana vienīgā atbilde ir – 
mums ir jāiztur. Mums visiem kopā ir 
jāsaliedējas un jāiztur šis grūtais laiks. 
Jādomā, kā attīstīt ražošanu. Jāpalīdz 
uzņēmējiem un zemniekiem.

Gan masu medijos, gan sabiedrībā 
nepārtraukti tiek runāts par sa ma zi
nāšanām, ekonomikas lejupslīdi, re
cesiju, bet netiek pilnvērtīgi pievērsta 
uzmanība tam, kas ir vajadzīgs, lai 
ekonomika atgūtos un sāktu attīstīties. 
Novada nostāja ir viennozīmīga – mek
lēt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, 
radot ienākumus novadam un darba 
vietas iedzīvotājiem.

Mums jāatbalsta Latvijas ražošanu. 
Jo vairāk iegādāsimies pašu ražotās 
preces, jo to pašizmaksas samazināsies 
un būs iespēja samazināt arī preces 
pārdošanas cenu.

Balstoties uz Ministru Kabineta li
kumu par atalgojuma samazināšanu 

2009.gadā mums nācās samazināt at lī
dzības izmaksu finansējumu par 15 % 
visām pašvaldības pakļautībā esošajām 
iestādēm un aģentūrām. Tāpat visiem 
tiks samazināti saimnieciskie izdevumi. 
Šai brīdī man ir jālūdz visu pašvaldības 
iestāžu un aģentūru darbinieku saprat
ne. Izvērtējot algu fondu samazināšanas 
iespējas, par prioritāti tika likta cilvēku 
resursu un darba vietu saglabāšana. 
Mēs pastāvējām uz to, ka labāk ir sa
ma zināt darbinieku atalgojumus ne  vis 
štatu vietas. Tādēļ vienīgā iespēja bija 
atteikties no jebkādām piemaksām un 
prēmijām. Kaut gan, likumā ir teikts, ja 
pasākumu rezultātā netiek nodrošināts 
kopējais atlīdzības finansējuma sama
zi nājums, šā mērķa sasniegšanai ins ti 
tūcija veic finansējuma pārdali, darbi
nie ku skaita samazināšanu, iestāžu 
re or ganizāciju. Es ļoti ceru, ka tas būs 
īs laicīgs pasākums un līdz ko situācija 
valstī normalizēsies un ekonomika 
sāks iet uz augšu, mūsu prioritāte būs 
atjaunot cilvēkiem tādu dzīves līmeni, 
kāds tas bija pirms krīzes. 

2008.gadā tika uzsākta jaunu ob
jek tu būvniecība. Visi šie objekti 

Mçs nepadosimies krîzei
Jānis PumPurs 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Turpinājums 2.lpp. î



2

2009.gada janvāris

Skola ar Gaismas vârdu
Valstī notiekošā novadu reforma iz 

maina ne tikai daudzu pašvaldību teritori
jas. Rīgas rajona kā administratīvi terito
ri ālas vienības likvidācijas rezultātā Gais  

mas speciālā inter
nātpamatskola ar 
2009.ga  da 1.jūniju 
tiek iekļauta Sto
piņu novadā. 

Stopiņu novada 
Dome arī visus ie
priek šējos gadus 
Gais mas skolu bi
ja pieņēmusi kā 
«savējos» pā rē
jo novada ter i
to ri jā esošo iz
gl ī  t ības  ies tāžu 
vi dū. Pateicoties 
Do mes atbalstam 

Gaismas skolas bērni vienu reizi nedēļā 
var apmeklēt Ulbrokas peldbaseinu un 
apgūt peldēšanas prasmes baseina treneres 
vadībā. 

Gaismas skolā rit ļoti aktīva dzīve. Ša
jā mācību gadā skolotājas Dagnijas Ru
bi  ķes vadībā ģeogrāfijas, informātikas un 
dabas zinību stundas tiek pasniegtas iz
man  tojot integratīvo tāfeli. Katru mācību 
ga du skolas pedagogi aktīvi strādā pie me
to disko materiālu un mācību grāmatu iz vei
des bērniem ar īpašām vajadzībām. Paš laik 
top mācību grāmata matemātikā 2.kla sei un 
mācību materiāls par nedzīvo da bu «Iepazīsti 
pasauli». Šo grāmatu autores ir Ērika Kal
niņa, Gita Skrode un Olga Čudinova.

Skola piedalās arī COMENIUS pro jek
tā, kura realizācija devusi iespēju bērniem 
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Vita Felsberga 
Gaismas speciālās 
internātpamatskolas direktore

tiks pabeigti un nodoti ekspluatācijā 
paredzētajos termiņos. Neviens objekts 
ne tiks iesaldēts.

Izprotot sasāpējušo situāciju jau
na  jām ģimenēm ar vietu trūkumu 
pirms skolas izglītības iestādēs, šogad 
tika plānota PII ‘’Pienenīte’’ piebūves 
projektēšana un būvniecība. Ekonomis
kā krīze draud izjaukt šos plānus. Taču 
pašvaldība konsultējas ar bankām un 
Finanšu ministriju par iespējām saņemt 
kredītu minētā projekta realizācijai. Ja tas 
izdosies, tad iespējams, ka jau 2010.gadā 
Stopiņos būs lielākais bērnudārzs Latvijā. 

Vienīgā sfēra, kas budžeta izdevu mos 
ne tika samazināta, bet gan palielinā
ta – sociālais budžets. Neviens sociālais 
pabalsts Stopiņu novadā likvidēts vai 
samazināts netiks. Ņemot vērā kraso 
pacientu iemaksu pieaugšanu vizītēs 
pie ģimenes ārstiem, dome nolēma tur
pināt 2009.gadā segt 50% no pacienta 
iemaksām visiem novada pensionāriem 
un I, II grupas invalīdiem. Arī garantē
to minimālo ienākumu trūcīgajām per
sonām izmaksāsim lielāku kā vals tī 
noteiktais. Bērna piedzimšanas gadīju
mā pabalsts būs 100 Ls bez vecāku 
ienākumu izvērtēšanas. Uzsākot mācī
bas mūsu novada skolās, 1.klases skolē
ni būs nodrošināti ar nepieciešamajiem 
piederumiem. Maznodrošinātās ģime  nēs 
turpināsim bērniem piešķirt brīvpus
die nas skolā, 50 % apmērā segt bērnu 

dārza apmaksu. Palīdzēsim ar mājokļu 
pabalstiem daudzbērnu ģimenēm, 
inva lī diem, politiski represētām per
sonām. Rumbulas iedzīvotājiem, kas 
dzīvo Getliņu izgāztuves bīstamajā 
zo nā turpināsim izmaksāt mājokļu 
pabals tus un apmaksāsim medicīnas 
pakalpojumus. Īpašās dzīves grūtībās 
nonākušās maznodrošinātās personas 
varēs saņemt ēdināšanas pabalstus, kā 
arī pabalstus sociālajai rehabilitācijai. 
Personām un kurām nepieciešami so
ciālie pakalpojumi, kurām nav ap gād
nieku vai tās attaisnotu iemeslu dēļ 
nespēj veikt aprūpi, nodrošināsim mā
jas aprūpi. Tagad katrā daudzdzīvokļu 
mājā ir uzstādīts siltuma mezgls un 
mājas iedzīvotāji var vienoties par 
ne  pie  ciešamā siltuma daudzuma pie
gā di. Ceru, ka arī koģenerācijas sta
cijas izbūve Ulbrokā neļaus pieaugt 
siltuma apgādes tarifiem. Tātad, ja 
esat nonākuši grūtā dzīves situācijā, 
droši vērsieties Stopiņu novada domes 
sociālajā dienestā pēc palīdzības. 

Lai tiktu pāri šai krīzei ir nepiecieša
ma cilvēku vienotība. Redzot izveidoju
šos situāciju lauksaimniecībā, dome 
ir nolēmusi atbalstīt lauksaimniecības 
preču tirdzniecības palielināšanu 
novada teritorijā tam paredzētajās 
vietās (tirdzniecības laukumos). Šādā 
veidā mēs ceram atbalstīt zemniekus 
un dosim iespēju iedzīvotājiem lētāk 
iegādāties produktus un ietaupīt savus 
līdzekļus. 

Es aicinu visus nepadoties, nenolaist 
rokas, turpināt strādāt, nākt uz domi 
ar idejām un ierosinājumiem kā mēs 
varētu vieglāk krīzi pārvarēt. Es vēlreiz 
lūdzu sapratni no visu iedzīvotāju pu
ses, par iespējamo dzīves kvalitātes 
pasl ikt ināšanos,  par neērt ībām, 
ko iespējams radīs finansējuma sa
mazinājums. Savu iespēju robežās mēs 
centīsimies, lai tas nenotiktu.

ë Sākums 1.lpp.

No kreisās: 19.bataljoNa priekšNieks 
V.toleiķis, NoVada domes priekšsēdētājs 

j.pumpurs, atVaļiNātā komaNdiera 
kuNdze V.millere, jāNi staškēViču uN 

robertu milleru piemiNot

pie barikāžu akmeNs goda sardzē 
stāVēja ulbrokas Vidusskolas jauNsargu 

pulciņš ar kapteiNi saNdiju krastiņu
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Ieņēmumu nosaukums Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada 3 933 015
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 
saimnieciskā gada maksājumi

242 560

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi parāda 
maksājumi

35 000

Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis par 
pārskata gadu

161 160

Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis 
parāda maksājumi

8 000

Ieņēmumi no kontu atlikumiem 1 610
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības 
budžetā

1 200

Pašvaldību nodevas 5 000
Sodi un sankcijas 12 000
No Kultūras ministrijas budžeta programmas 
pārskaitītā dotācijas pašvaldības pamatbudžetam

161 918

Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības pasākumu 
veicināšanai

3 000

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

25 000

Mērķdotācijas pedag. algām 405 635

Ieņēmumu nosaukums Ls
Mērķdotācija 5,6 gadīgo bērnu pedagogiem 54 266
Mērķdotācijas kultūras pasākumiem 3 300
Vecāku maksa pat PII Pienenīte 36 000
Vecāku maksa par Mūzikas un mākslas skolu 9 400
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem 700
Ieņēmumi par nomu telpu 24 850
Ieņēmumi par zemes nomu 33 000
t.sk. Sporta kompleksa noma 1 500
ieņēmumi no Stopiņu baseina pakalpojumiem 60 000
Ieņēmumi no pacientu iemaksām 16 000
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 
maksājumiem

1 382 100

Citi ieņēmumi par maksa pakalpojumiem 328 416
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi 
par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi

35 000

Pamatbudžets kopā 6 979 630
Atlikums perioda sākumā 934 040
Atlikums perioda beigās 4 000
Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā 7 909 670

Radītāju nosaukums Ls
Izpildvaras institūcijas – pašvaldība 495 501
Kredītprocentu nomaksa 44 300
Maksājumi izlīdzināšanas fondā 816 630
Pašvaldības policija 195 600
Bāriņtiesa 35 651
Civilā aizsardzība 2 530
Būvvalde – pašvaldības apsaimniekošanas 
izdevumi

650 518

PA Saimnieks 2 938 184
PA Stopiņu ambulance 193 673
Sporta komplekss 122 824
Stopiņu baseins 160 145
Ulbrokas bibliotēka 31 702
Sauriešu bibliotēka 13 256
Kultūras nama pasākumi 84 850
Tautas mākslas studija 3 276

Radītāju nosaukums Ls
PII Pienenīte 458 708
Stopiņu pamatskola 281 114
Ulbrokas vidusskola 581 753
Ulbrokas mūzikas un mākslas skola 200 466
Izglītības iestāžu pakalpojumi 110 000
Sociālie pabalsti 231 900
Aprūpe 14 575
Upesleju DC 16 083
Sauriešu DC 15 940
Ulbrokas DC 15 072
Cekules DC 7 961
Sociālais dienests 63 863
Finanšu līzinga atmaksa 30 307
Kredītpamatsummas atmaksa 93 288
 
Kopā izdevumi

 
7909 670

Ieņēmumi/izdevumi privatizācijas konts autoceļu fonds dabas resursu nodoklis KOPĀ 
Ieņēmumi – pavisam 22 693 97 796 294 311 414 800
īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 3 000 192 000 195 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 50 300 400
Transferta maksājumi no rajona padomes – 
autoceļu fondiem 93 968 93 968

Tekošā gada ieņēmumi 3 050 94 018 192 300 289 368
Atlikums gada sakumā 19 643 3 778 102 011 125 432
Izdevumi kopā 22 693 97 796 294 311 414 800

Speciâlâ budþeta plâns 2009.gadam

Pamatbudþeta izdevumu plâns 2009.gadam

Pamatbudþeta ieòçmumu plâns 2009.gadam

2009.gada kopbudþets 
konsolidçtais ar PA «Saimnieks» un PA «Stopiòu Ambulance»
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ZIÒO 7910901
(30.12.2008. – 27.01.2009.) 

2.01. – Sauriešos veikalā «Kristīne» kāds 
vīrietis no kases nozaga naudu, aptuveni 50 Ls;

6.01. – Saņemta telefoniska informāci ja 
par to, ka Ulbrokā pie ezera elektrības vados ir 
sapinies gulbis un pārrāvis tos, kā rezultātā visā 
Ulbrokā tika pārtraukta elektroenerģijas padeve. 
Ierodoties noti kuma vietā, avārijas likvidēšanu jau 
bija sākusi elektrotīklu dežūrējošā brigāde;

– Saņemta telefoniska informācija par ģi
menes skandālu Upeslejās, ierodoties notikuma 

vietā, aizturēts vīrietis alkohola rei buma, kas sit 
savu māti, un uz raks tis ka pieteikuma pamata 
nogādāts Valsts policijas Salaspils iecirknī līdz 
atskurbšanai;

13.01. – Saņemta telefoniska infor mā cija par 
ģimenes skandālu Sauriešos, ierodoties notikuma 
vietā, ar skandāla rīkotājiem veiktas pārrunas un 
konflikts atrisināts uz vietas;

21.01. – Saņemta informācija par to, ka 
Ulbrokā, Acones ielā pie ezera deg dārza mājiņa. 
Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka dārza 
mājiņā dzīvoja bezpajumtnieki, cietušo nav, 
aizdegšanās iemesls – neuzmanīga rīcība ar 
atklātu uguni;

– Saņemta telefoniska informācija par ģi
menes skandālu Upeslejās, ierodoties notikuma 
vietā, aizturēts skandāla rīkotājs un uz rakstiska 
pieteikuma pamata no gā dāts Valsts policijas 
Salaspils iecirknī līdz atskurbšanai;

– Saņemta telefoniska informācija par ģime
nes skandālu Dreiliņos, Ozolu ielā, ierodoties 

notikuma vietā, ar skandāla rīkotāju veiktas 
pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas;

22.01. – Līčos veikalam «Melnais suns» tika 
izsists durvju stikls, vainīgais jaunietis pēc ieraks
ta no videokamerām tika atpazīts, vēlāk aizturēts 
un saukts pie likumā paredzētās atbildības;

26.01. – Institūta ielā nezināmas per sonas 
kādai sievietei izkrāpa lielu naudas summu;

27.01. – Pie administratīvās atbildības pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
tika saukts vīrietis, kas Upeslejās pie nama 
Nr.9, sabiedriskā vietā, atradās alkohola reibuma 
stāvoklī atkārtoti gada laikā.

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb
šanai nogādātas 3 personas, pār ru nas veiktas 
ar 28 personām, pēc Stopiņu novada domes 
saistošajiem notei kumiem sodītas 6 personas, par 
transporta novietošanu tam neparedzētā vietā pro
to kolus – paziņojumus saņēmuši 3 auto vadītāji, 
pēc Latvijas Administratīvo pār kā pumu kodeksa 
pie administratīvās at bildības sauktas 6 personas.

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu 
novada pašvaldības policijas 
un Valsts policijas materiāliem.

14. un 28.janvâra sçdçs (protokols Nr.95 un Nr.96) nolemts:
Piešķirt 3 personām no 1. reģistra – «Pašval z

dībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana» 
Neatliekamo gadījumu sarakstā esošai apdzīvo
ja mo platību;

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 4  z
personām;

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4  z
personām;

Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdār z
ziņiem 2 personām;

Iznomāt dārzkopības kooperatīvai sabiedrībai  z
«RUMBULA II»  zemi saimnieciskās darbības – 
sakņu dārzu uzturēšanas vajadzībām; 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6  z
īpašumiem;

Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas  z
rajona Zemesgrāmatu nodaļā  4 LR nepilsoņiem;

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 
dome nolēma piešķirt:
06.01.2009. sēdes protokols Nr. 1  
Izvērtējot ienākumus:
1)  pabalstu briļļu iegādei 2 maznodrošinā tām 
per sonām par summu – 33,03 Ls;
2) pabalstu medikamentu iegādei 5 maznodro
šinātām personām par summu – 91,82 Ls;
3) dzīvokļa pabalstu 5 maznodrošinātām ģi me
nēm par summu – 150,00 Ls;
4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 mazno
drošinātām personām par summu – 57,90 Ls;
5) vienreizēju materiālo palīdzību 4 maznodro
šinā tām ģimenēm par summu – 120,00 Ls;
6) maznodrošinātas personas statusu uz 3 mēne
šiem 1 personai;
7) maznodrošinātas ģimenes statusu uz 3 mēne
šiem 1 ģimenes 4 personām;
8) trūcīgas ģimenes statusu uz 3 mēnešiem 3 ģi
meņu 11 personām;
9) pabalstu kurināmā iegādei 3 maznodrošinātām 
ģimenēm par summu – 180,00 Ls;
10) materiālo palīdzību par ārstēšanos slimnīcā 
5 maznodrošinātām personām par summu – 
100,00 Ls;
11) pabalstu medicīniskai rehabilitācijai 1 maz
nodro šinātai personai par summu – 50,00 Ls;
12) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izde
vumiem PII Pienenīte 1 maznodrošinātas ģimenes 
bērnam un PII Sauriešu grupa 1 maznodrošinātas 

ģimenes bērnam;
13) GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 1 trūcīgas 
ģimenes 2 personām par summu – 240,00 Ls.
Neizvērtējot ienākumus:
14) materiālo palīdzību sabiedriskā transporta 
izdevumu atmaksai 11 personām pēc 80 gadiem, 
par summu – 128,50Ls;
15) pabalstu briļļu iegādei 3 personām par summu 
– 147,80 Ls;
16) pabalstu medikamentu iegādei 10 personām 
par summu – 239,03 Ls;
17) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 6 perso
nām par summu – 144,48 Ls;
18) pabalstu zobu labošanai 3 personām par 
summu – 140,30 Ls;
19) pabalstu ikmēneša izdevumiem 1 bērnam 
bārenim pēc pilngadības sasniegšanas, ja turpina 
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās 
izglītības iestādē un ir sekmīgi, ik mēnesi – 
45,00 Ls;
20) pabalstu 1 bērnam bārenim pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās sasniedzot pilngadību par 
summu – 325,00Ls;
21) pabalstu uz 6 mēnešiem 2 personām ar hro
nisku nieru nepietiekamību, kurām nepieciešama 
dialīze par summu – 600,00 Ls;
22) pabalstu 2 TB slimniekiem par summu – 
58,00 Ls.
10.01.2009. sēdes protokols Nr. 2
1) materiālo palīdzību medikamentu iegā dei 
1  maznodrošinātai personai par summu – 
35,61 Ls;
2)  piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā 
transporta izdevumu atmaksai 11  personām  pēc 
80 gadiem, par summu – 120,00 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 2 maz
nodrošinātām ģimenēm par summu – 60,00 Ls;
4)   piešķirt maznodrošinātas personas statusu uz 
3 mēnešiem 1 ģimenes 4 personām;
5) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maznodro
šinātai ģimenei par summu60,00 Ls;
6)  apmaksāt ārstēšanos slimnīcā 1 maznodrošinā
tai personai par summu – 30,00 Ls;
7) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās 
izdevumiem PII Sauriešu grupā 1 10) piešķirt 
GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 2 trūcīgu ģimeņu 6 
personām par summu – 720,00 Ls;
11) apmaksāt ārstēšanos slimnīcā 1 maznodroši
nā tai personai par summu20,50 Ls;

12) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenes 
3 personām;
13) piešķirt pabalstu uz 3 mēnešiem 1 personai 
ar hronisku nieru nepietiekamību, kurai nepiecie
šama dialīze par summu150,00 Ls;
14) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās 
izdevumiem PII Sauriešu grupā 1 maznodroši
nātas ģimenes bērnam;
15) piešķirt brīvpusdienas un apmaksātas bro
kastis 2 maznodrošinātas ģimenes bērniem;
16) piešķirt materiālo palīdzību polises iegādei 1 
maznodrošinātai personai par summu76,00 Ls.
23.01.2009. sēdes protokols Nr. 3
1) materiālo palīdzību medikamentu iegādei 1 
maznodrošinātai personai par summu 30,00 Ls;
2)  piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā 
transporta izdevumu atmaksai 11  personām  pēc 
80 gadiem, par summu – 110,00 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 2 maz
nodrošinātām ģimenēm par summu – 44,00 Ls;
4)   piešķirt maznodrošinātas personas statusu uz 
3 mēnešiem 1 personai;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu  1 maznodrošinātai 
ģimenei par summu30,00 Ls;
6)  apmaksāt ārstēšanos slimnīcā 1 maznodro
šinātai personai par summu 25,00 Ls;
7) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās 
izdevumiem PII Sauriešu grupā 1 maznodro
šinātas ģimenes bērnam.
8) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās 
izdevumiem PII Pienenīte 2 maznodrošinātu 
ģimeņu bērniem;
9) piešķirt trūcīgas personas statusu uz 3 mēne
šiem 1 personai;
10) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 2 
trūcīgām ģimenēm  par summu240,00 Ls.

Neiebilst 2 detālplānojuma izstrādei; z
Neiebilst 1 zemes ierīcības projekta izstrādei; z
Apstiprināt adreses 11 jauniem īpašumiem; z
Atļaut nodarboties ar individuālo darbu 1  z

personām;
Apstiprināt 2009.gada budžeta projektu. z
izmaksāt pašvaldības pabalstu 5 vecākiem,  z

kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu 
novada izglītības iestādēs pirmskolas izglītības 
programmas apguvei.

atļaut organizēt draudzes «Dieva Valstība»  z
svētku pasākumu Ulbrokas kultūras namā.
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2009.gada janvāris

sadraudzēties ar saviem vienaudžiem 
Vā cijā un Anglijā, bet pedagogiem gūt 
jaunas idejas un darba paņēmienus, ko 
var izmantot savā darbā. Projekta pa
sā kumos piedalās visas klases kopā ar 
klašu audzinātājiem. Projekta realizāciju 
koordinē skolotājas Dagnija Rubiķe un 
Aelita Žučkova.

2008. gada nogale bija ļoti piepildīta 
ar dažādiem pasākumiem, kuros piedalījās 
mūsu skolas interešu izglītības pulciņu 
dalībnieki. Latvijas valsts 90.gadadienas 
svinīgajos koncertos Rīgā Latviešu bied
rī bas namā un Latvijas Nacionālajā ope
rā spēlēja skolas vijolnieku ansamblis 
skolotājas Solvitas Lokas vadībā un dejoja 
skolas deju kolektīvs skolotājas Regīnas 
Grebežnieces vadībā.. Mūsu skolēni pie
da lījās arī Integratīvās mākslas festivāla 
«Nāc līdzās» laureātu Ziemassvētku kon
certā Saeimā. 

Bet vislielākais notikums 2008.gada 
nogalē patiesi ielīksmoja visu skolas 
bērnu un darbinieku sirdis – mūsu sporta 
skolotāja Mārīte Palkavniece saņēma 
vis lie lāko balvu – «Latvijas lepnums»! 
Jā, mēs patiesi lepojamies ar skolotāju 
Mārīti! Viņa ir ne tikai izaudzinājusi 
daudzus Spe ciālo olimpiāžu pasaules 
čempionus vieglatlētikā un slēpošanā, 
bet katrā sko las bērnā radījusi interesi 
par sportu. Sko las dzīve nav iedomājama 
bez virves vilkšanas sacensībām Lāčp lē
ša dienā, bez ragaviņām Meteņu pasāku
mā, bez krosiem rudenī un pavasarī 
skolai blakus esošajā birzītē un vēl daudz 
kā cita, kas veido mūsu skolas bērnu 
ikdienas dzīvi gan skolā, gan internātā. 
Katrs vakars ir piepildīts ar dažādām 
nodarbībām inte re šu izglītības pulciņos 
un ar praktisko pašapkalpes un sadzīves 
iemaņu apgūšanu. Ša jā procesā bērnus 
vada un viņiem palīdz gan pedagogi, gan 
atbalsta personāls, gan skolas tehniskie 
darbinieki. Katrs skolas darbinieks ik 
dienu, ik stundu, ik mirkli piedalās visu 
kopīgā saliedētas komandas darbā, lai 
bērni mūsu skolā varētu apgūt dzīvē 
nepieciešamās zināšanas, būtu ap rū pēti, 
mīlēti un cienīti.

Mēs mīlam savu darbu, savu skolu 
un savus skolas skolēnus! Mūsu mērķis 
ir izaugsme – pilnveidošanās, inovācijas 
un attīstība! Iekļaujoties Stopiņu novadā 
esam droši, ka novads varēs saviem sa
snie gumiem klāt pievienot arī Gaismas 
speciālās internātpamatskolas skolēnu un 
pedagogu sasniegumus.

ë Sākums 2.lpp.

24. janvārī sporta kompleksa mazajā 
zālē norisinājās 1. Galda tenisa turnīrs 
starp Stopiņu novada iedzīvotājiem. 
Sacensībās piedalījās 20 cilvēki, bet tās 
vēroja arī līdzjutēji. Organizatori bija 
apmierināti par lielo sacensību dalībnieku 
skaitu. Apsveicam visus medaļniekus!

Vīriešu konkurencē:
1. Grigorijs Mutikovs 
2. Miervaldis Šķipsna 
3. Aleksandrs Žorovļovs
Sieviešu konkurencē:
1. Ilona Misjuna
2. Aļina Ždanoviča
3. Līga Rudmieze
Lūdzu, sekojiet līdzi internetā – Stopi

ņu novada mājaslapā (www.stopini.lv), kā 
arī uz informācijas stendiem. Gaidīsim Jūs 
arī nākamajās sacensības, kas norisināsies 
sporta kompleksā!

Kādā pelēkā, pelēkā vakarā, 
pelēkā, pelēkā pasaulē, 
pelēkā, pelēkā istabā 
dzīvoja prieks. 
Un prieks nemaz nebija pelēks. Prieks 

bija pavisam krāsains, kā mazo, 4 līdz 7 
gadus veco bērnu zīmējumi, gleznojumi un 
māla veidojumi. Dzīves prieks, ko nespēj 

ietekmēt ne krīzes, ne pelēcīgi lietainas 
dienas izstaro no bērnu mākslas darbiem. 

Emociju tiešums, neapvaldīta izteiks mī
ba un vienkāršība un jaunatklājuma prieks 

ir tas, kas padara pavisam mazu bērnu 
darbus par mākslu, no kuras iedvesmu var 
smelties arī pieaugušie. 

Ja kādam šobrīd pietrūkst dzīvesprieka, 
nākat to saņemt Ulbrokas kultūras nama 
izstāžu zālē, kur no 9.februāra būs 
apskatāma Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolas interešu grupu audzēkņu darbu 
izstāde.

Galda tenisa 
turnîrs Ulbrokas 

sporta kompleksâ
Ainārs VAIčuLēnS 
speciāli Tēvzemītei

Dzîvesprieks
Santa Podgaiska 
ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
interešu grupu skolotāja



SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa
Un  savu svētību dod.
Lai krietnu tikumu dārgumus,
Tas savā gājumā rod.

  Darju Šešinu
  Armandu Bērziņu
  Ralfu Matīsu Verņicki
  Annu Paegli
       

Sveicam mazuļus  un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ! 

Šalciet klusi, dzimtie  meži,
Mūža dziesma beigusies ,
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu klāj.

  Aldona Kantaniene
  Ludmila Zujāne
  Juris Skrastiņš
  Arnolds Saliņš
  Marija Plekāne
  Elvīra Guļāne
  Sigrida Gondi Reķe

Izsakam līdzjūtību  
piederīgajiem!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Visskaistākās pasaulē rozes
un jaunības neprāta dienas, 
kad nebaida tumsa 

un negaisa svītras,
kad bezcerīgs vēl nav neviens...
Bet pārzied un nobirst, 

un atlobās ērkšķi,
kas kāju pēdās un sirdī mums dur.
Bet cerība sīka ar sapņu diegu
Vēl  mūs pie senajām atmiņām tur.

 70 – Valentīnu Ciuneli
  Emeritu Eglīti
  Borisu Kotjašovu
  Ingoltu Līcīti
  Aleksandru Pavlovu
  Valentīnu Sengeņeviču

 75 – Vandu Cimaškēviču
  Stefāniju Leščinsku
  Artūru Molodstovu

 80 – Matildi Senkāni

Vēlam veselību un daudzus skaistus 
turpmākos gadus!

Institūta iela 1A, Stopiņu novads 
Rīgas rajons, LV2130 
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583 
Epasts: 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: 2000 eks. Bezmaksas. 
Iznāk reizi mēnesī. 
Nodots iespiešanai 2009.gada 3. februārī.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Vismīļākais paldies katram, 
kurš bija mums līdzās, tēti 
smiltājā pavadot. Vismīļākais 
paldies katram, kurš izteica 
savu līdzjūtību, katram, kurš 
ar līdzjūtību uzlūkoja mūs un 
katram, kurš ar labu atceras 
Arnoldu Saliņu.

Ingrīda Balode
Valda Līduma

28.februārī plkst. 16.00
Ulbrokas kultūras namā

latviešu dzejnieku un 
komponistu mīlas lirika

koncert uzvedumā

„Mīlas maldi”
Piedalās: 

jauktais koris „Ulbroka”,
jauniešu vokālais ansamblis 

un solisti,  
instrumentālais ansamblis 

„Tango”
dzeju lasīs  

Anatolijs Smirnovs
koncertmeistare  

Inga Sarkane
diriģenti Ina Ekarte un  

Eduards Fiskovičs

Ieeja brīva

Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēka 
sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldi 
interesentiem piedāvā ceļojošo izstā
di „PILSONĪBA. LIKUMA PANTI UN 
PER SONĪBAS”, kas atspoguļo I. daļā 
informāciju par pilsonības institūta 
vēsturisko attīstību Latvijā, II. daļā 
iepazīstina ar demokrātiem – Zentu 
Mauriņu, Paulu Kalniņu, Jāni Čaksti, 
Jāni Stradiņu un citiem pilsoniskās 
sabiedrības veidotājiem. Izstādes III. 
daļa atspoguļo mūsdienu jauniešu 
viedokli par Latvijas pilsoņiem, ar ku
riem viņi lepojas šodien.
Tie ir Naturalizācijas pārvaldes or
ganizētā konkursa „Mans Latvijas pil
sonis” skolu audzēkņu darbi. Jaunieši 
no Ulbrokas vidusskolas ar lepnuma 
un pilsoniska parauga piemēru tiekas 
vai katru dienu. Tā ir Stopiņu novada 
un Ulbrokas vidusskolas muzeja va
dītā ja Biruta Zvaigznīte. Aicinām ap
skatīt izstādē iekļautos materiālus.
Izstāde „PILSONĪBA. LIKUMU PANTI 

UN PERSONĪBAS”
Ulbrokas bibliotēkas telpās 
skatāma līdz 16. februārim,

bibliotēkas darba laikā.


