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Baltijas ceļš. Tikai divi vārdi, bet tūksto-
šiem likteņgaitu un kilometru, kurus mums 
atkal jāpaveic visiem kopā. Ceļš, kas vijas 
jau 20 gadu garumā. Ir izaugusi jauna pa-
audze, mainījušās valdības, bet mēs arvien 
esam blakus – Igaunija, Latvija un Lietuva.

Ja atceramies pirmo Baltijas ceļu 1989.
gadā, kad stāvējām, rokās cieši sadevušies, 
un ticējām – mēs varam būt vienoti un va-
rēsim būt brīvi! Nedaudz baisi bija vēr-
ties garām braucošo mašīnu daudzu šoferu 
naidpilnajās acīs. Bet mēs nebijām vieni, 
mūsu bija daudz. Plecs pie pleca, elpa pie 
elpas. Mēs zinājām par ko stāvam un ko 
gribam sasniegt.

Šodien ir pagājuši 20 gadi. Cerības pie-
pildījušās un zudušas. Daudz sasniegts, bet 
daudz arī zaudēts. Un atkal mēs sajūtam sa-
vus sirdspukstus, kas aicina – celies un ej. 
Par savu Latviju, kurai tu esi vajadzīgs.

Žēl, ka daudzi Stopiņu novada iedzīvo-
tāji tā arī nesaklausīja savu sirdspukstu ai-
cinājumu. Domāju, ka tikai retais neko ne-
bija dzirdējis par Baltijas ceļu. Vieglāk lai-

kam ir neatbalstīt, nepiedalīties. Bet vien-
aldzīgie jau neveido pasauli! Kādu jaunat-
ni mēs veidojam šodien, tādu nākotni viņi 
mums veidos rīt. Garāmbraucošo mašīnu 
signāli, draudzīgās, smaidošās sejas, karo-
dziņi. Kā viss mainījies 20 gadu laikā!

Skrējēju cerību ilgpilnie skatieni veras 
šosejas tālumā – kad beidzot parādīsies 
stafetes skrējiena dalībnieki. Pēc skrējie-
na plānotā laika vēl palikušas 5 minūtes. 
Mazi bērni ratiņos, uz riteņiem, pie rokas 
māmiņām un tētiem, opji un omammas. 
Mazs vai liels. Jauns vai vecs. Smaidīgi, 
mierīgi un stipri. Veselas ģimenes un vie-
nādi sirdspuksti. Un tad jau arī parādās 
pirmie Baltijas ceļa stafetes skrējēji. Lepni 
plīvo sarkanbaltsarkanais karogs un mēs 
visi atkal esam kopā, lai skrietu savu vie-
nojošo 372 km. Visi tie, kuri bija Baltijas 
ceļā, noteikti bija ieguvēji.

Paldies tiem vecākiem, kuri atrada lai-
ku saviem bērniem atkal mācīt mīlēt Lat-
viju! Paldies latviešu tautai, kura tomēr 
spēj būt vienota! Paldies, Baltijas ceļš, ka 
tu esi! 

Mums izdosies!
Gribu pateikt lielu paldies Stopiņu no-

vada Sporta kompleksa direktorei Aelitai 
Veipas kundzei par lieliski organizēto pa-
sākumu.

Sirdspuksti Baltijai

Noslēdzot sezonu pirmo reizi Stopi-
ņu novada vēsturē, Līgo parkā tika rīkota 
Gardēžu diena. Trīs šī vakara pavāri rā-
dīja savu prasmi pagatavot neaizmirsta-
mus ēdienus. Heino Jankovskis gatavoja 
visgardāko soļanku. Raisa Makare uzbūra 
katlā fantastisku zupu ar nosaukumu “zī-
denis’’. Savukārt Guntis Lipskis Gatavojās 
cienāt visus klātesošos ar savu apbrīnoja-
mo plovu. Ēdienu gatavošanas procesu uz-
raudzīja un pasākumu vadīja populārais 
TV raidījumu vadītājs Egils Zariņš.

Gardçþu diena 
Stopiòu novadâ

Anna IMBRATE 
Inta VILŠĶĒRSTA 
foto Anna IMBRATE

Ilze ZARĀNE 
skrējiena dalībniece 
speciāli Tēvzemītei

Turpinājums 1.lpp. î

Sveicam  
visus novada skolēnus,  

viņu vecākus,  
skolu direktorus,  
pedagogus un 

tehniskos darbiniekus  
ar jauna mācību gada 

sākumu!
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29.08. – Ulbrokā tika aizturēts vīrietis 
un nodots Ceļu policijas ekipāžai, jo bija 
sēdies pie automašīnas stūres bez vadītāja 
apliecības;

30.07. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukta persona, kas bija ievedusi suni 
pie Ulbrokas ezera pludmalē, kur to darīt 
ir aizliegts;

2.08. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukts vīrietis, kurš Upeslejās kāda 
nama kāpņu telpā, sabiedriskā vietā atra-
dās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu un godu;

3.08. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukta sieviete, kas, atrodoties sabied-
riskā vietā un būdama alkohola reibuma 
stāvoklī, lamājās necenzētiem vārdiem 
un apvainojoši uzmācās apkārtējiem cil-
vēkiem;

9.08. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukts vīrietis, kurš atkārtoti gada lai-
ka atradās sabiedriskā vietā alkohola rei-
buma stāvoklī ;

11.08. – Tika saņemta telefoniska in-
formācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, 
ierodoties notikuma vietā, ar abiem ģime-
nes locekļiem veiktas pārrunas un kon-
flikts atrisināts uz vietas;

15.08. – Tika saņemta telefoniska in-
formācija par ģimenes skandālu Cekulē, 
ierodoties notikuma vietā, ar abiem ģime-
nes locekļiem veiktas pārrunas un kon-
flikts atrisināts uz vietas; 

– Pie administratīvās atbildības tika 
saukts vīrietis, kurš, klausoties skaļu mū-
ziku, traucēja kaimiņiem naktsmieru;

20.08. – Pie administratīvās atbildī-
bas tika saukti divi vīrieši, kas par savām 
naktsmājām bija izvēlējušies autobusa ga-
lapunktu;

21.08. – Pēc dzīvesvietas Rīgā nogādā-
ta 1927. gadā dzimusi sieviete, kura, iero-

doties policijas iecirknī, paskaidroja, ka ir 
apmaldījusies un nevar nokļūt dzīvesvietā;

25.08. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukts vīrietis, kurš atkārtoti gada lai-
kā atradās sabiedriskā vietā alkohola rei-
buma stāvoklī.

26.08. – Pie administratīvās atbildības 
tika saukta sieviete, kas dedzināja sadzī-
ves atkritumus;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz at-
skurbšanai nogādāta 1 persona, pārrunas 
veiktas ar 30 personām, pēc Stopiņu nova-
da domes saistošajiem noteikumiem sodī-
tas 24 personas, par transporta novietoša-
nu tam neparedzētā vietā protokolus – pa-
ziņojumus saņēmuši 9 autovadītāji, pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa pie administratīvās atbildības sauk-
tas 17 personas.

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

5. un 19.augusta sçdçs (protokoli Nr.4 un Nr.5) nolemts:

ZIÒO 901 
(29.07.2009 – 27.08.2009) 

Uzņemt 2 personas dzīvojamās telpas  z
izīrēšanas Vispārējā kārtībā nodrošināmo 
personu rindā;

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu  z
1 personai;

Piešķirt vienreizēju pabalstu skolas pie- z
derumu iegādei: daudzbērnu ģimenēm (trīs 
un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) – 
30,00 Ls, ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi 
(līdz 16 gadu vecumam), audžu ģimenēm 
un aizbildņiem – 50,00 Ls, katram bērnam 
no daudzbērnu ģimenes, bērnam invalī-
dam, audžubērnam un aizbilstamam.

Atjaunot zemes nomas līgumu un  z

mazdārziņiem 2 personām;
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  z

2 īpašumiem;
Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z

Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 4 LR 
nepilsoņiem;

Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi  z
1 īpašumam;

Apstiprināt adresi 1 īpašumiem; z
Neiebilst SIA “Krista-A” organizēt  z

izbraukuma tirdzniecību ar kūpināto ziv-
ju izstrādājumiem, ievērojot normatīvo 
aktu prasības tirdzniecības organizēšanai. 
Pirms izbraukuma tirdzniecības saskaņot 

ar Stopiņu novada domi tirdzniecības lai-
ku un vietu.

Neiebilsts Ulbrokā, Acones ielā 1 izvie- z
tot SIA “Magnuss M” apbedīšanas biroju 
ievērojot Būvniecības likuma un Stopiņu 
novada apbūves noteikumu prasības.

Izmaksāt pašvaldības pabalstu 3 vecā- z
kam, kura bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Stopiņu novada izglītības iestādēs pirms-
skolas izglītības programmas apguvei;

Atbalstīt finansiāli dejotāju Vadimu  z
Čerepanovu, dzīv. Saurieši 4-83, dalībai 
starptautiskajā projektā “Minuta slavi” 
Maskavā 2009. gada 7.augustā.

Pamatojoties uz Stopiņu novada Do-
mes Saistošajiem noteikumiem par So-
ciālās palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu piešķiršanas kārtību Sociālais die-
nests nolēma piešķirt:

17.07.2009. sēdes protokols Nr. 14

Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 10 

maznodrošinātām personām par summu – 
260,91 Ls;

2) vienreizēju materiālo palīdzību 1 
personai par summu – 30,00 Ls;

3) dzīvokļa pabalstu 1 ģimenei par 
summu – 30,00 Ls;

4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 
4 personām par summu – 79,90 Ls;

5) piešķirt malku 1 maznodrošinātai 
ģimenei – 6 m³;

6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 2 
ģimenēm par summu – 120,00 Ls;

7) Pabalstu zobārstniecības pakalpoju-
miem 3 personām par summu – 59,30 Ls;

8) ārstēšanās stacionārā apmaksu 2 
personām par summu – 50,00 Ls;

9) pabalstu tuberkulozes slimniekiem, 
1 personai par summu – 39,00 Ls;

10) pabalstu veselības polises iegādei 1 
personai par summu – 40,00 Ls;

11) pabalstu sociālai rehabilitācijai 
(atkarību ārstēšanai) 1 personai par sum-

mu – 60,00 Ls;
12) pabalstu uz trīs mēnešiem aprūpes 

mājas nodrošināšanai 1 personai par sum-
mu – 150,00 Ls;

13) trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimeņu 
22 personām;

14) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēne-
šiem 7 trūcīgu ģimeņu 17 personām par 
summu – 1314,00 Ls.

Neizvērtējot ienākumus:
15) pabalstu sabiedriskā transporta iz-

devumu apmaksai 20 personām (80 un 
vairāk gadu) par summu – 214,60 Ls,

Turpinājums 4.lpp. î
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Dzejas dienas
Tuvojas skaistais atvasaras laiks – krāsai-

na rudens un dzejas dienu vēstnesis.
Dzejas dienu ietvaros, Stopiņu novada bib-

liotēku lasītājiem, iedzīvotājiem un interesen-
tiem 12.septembrī pl.12.00, piedāvājam iespē-
ju tikties ar jauno dzejnieci Elīnu Līci-Štrausu.

Pasākuma laikā no pl.10.00–14.00 būs 
iespēja iegādāties grāmatas pie IK “Virja 
AK”. Grāmatu galdā tiks piedāvāta jaunākā 
daiļliteratūra, dzeja un nozaru literatūra no 
Latvijas lielākajām izdevniecībām.

Īpaša iespēja būs skolnieku vecākiem – 
ar speciālas iekārtas palīdzību apvākot ne-
standarta mācību grāmatas un darba burtnī-
cas, kas kalpos visu mācību gadu, ievākoša-
nas cena par vienu gabalu 0,50 Ls.

Visi laipni gaidīti Ulbrokas kultūras 
namā sestdien, 12.septembrī no pl.10.00!

Papildus informācija Ulbrokas un Saurie-
šu bibliotēkās vai pa tālruņiem: 67910503 – 
Ulbrokas bibliotēka, 67956042 – Sauriešu 
bibliotēka.

Stopiņu novada  
Ulbrokas un Sauriešu bibliotekāres

Informâcija par Es 
Kohçzijas fonda projektu 

ûdenssaimniecîbas 
pakalpojumu attîstîba 

Ulbrokâ 

2009. gada 21. augustā, Ulbrokā tika pa-
rakstīts Pakalpojumu Līgums par projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Ulbrokā” – Ulbrokā realizējamo būvdarbu 
inženiertehniskā uzraudzība. Pakalpojumu 
nodrošinās SIA “Asmāra”. 

Projektēšanas un būvdarbu līguma no-
slēgšana tiek kavēta, jo Iepirkumu uzraudzī-
bas birojā (IUB) ir iesniegtas sūdzības par ie-
pirkuma procedūras rezultātiem. Sūdzība tika 
izskatīta š.g. 5. augustā, bet līdz šim brīdim 
nav saņemts lēmums no IUB, kā rezultātā pa-
sūtītājs nedrīkst slēgt augstāk minēto līgumu. 

Projekta realizācijas termiņš līdz 2012. 
gada 20. novembrim.

Īss projekta apraksts: Šis finansējums tiks 
izmantots Ulbrokas un Radiostacijas ciematu 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukci-
jas un jaunu tīklu izbūvēšanas darbos. 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienī-
ba un tas ir ieguldījums iedzīvotāju nākotnei. 
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
p/a “Saimnieks”, uzraudzību nodrošina LR 
Vides Ministrija.

P/a “Saimnieks”  
Personāla–Juridiskā daļa.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Stopiņu novada dome (turpmāk – 

Dome) līdzfinansē bērnu, pilnu pirmskolas 
izglītības programmas (izņemot piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas 
izglītības programmu) apguvi privātā izglī-
tības iestādē, atbilstoši šiem Noteikumiem, 
ja, bērns pusotru gadu iepriekš ir pieteikts 
reģistrācijai rindā uz vietu Stopiņu nova-
da pašvaldības izglītības iestādē, kas īste-
no pirmsskolas izglītības programmu (turp-
māk – pirmsskola), un pēc pusotra gada 
vecuma sasniegšanas netiek nodrošināts ar 
vietu pirmsskolā nākamajā mācību gadā vai 
vecāku iesniegumā norādītajā vēlākā termiņā 
norādītā mācību gada laikā . 

Mācību gads sākas katra gada 1. sep-
tembrī.

2. Stopiņu novada dome nepiešķir līdz-
finansējumu to bērnu pirmskolas izglītības 
programmas apguvei privātā izglītības ies-
tādē, kuru vecāki (aizbildņi) atteikušies no 
piedāvātās vietas kādā no Stopiņu novada 
pirmsskolas izglītības iestādēm.

3. Šo noteikumu 1.punktā noteikto līdz-
finansējumu var saņemt privāta izglītības 
iestāde:

3.1. kura īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu;

3.2. ja par tās sniegtajiem pakalpoju-
miem Dome un pašvaldība, kuras teritori-
jā atrodas izglītības iestāde, nav noslēgušas 
līgumu par savstarpējiem norēķiniem atbil-
stoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteiku-
miem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašval-
dību savstarpējie norēķini par izglītības ies-
tāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem”.

II. Līdzfinansējuma apmērs
4. Viena audzēkņa līdzfinansējuma ap-

mērs no 2009. gada 1. septembra ir Ls 
100,00 (viens simts lati 00 santīmi) mēnesī.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas kār-
tība

5. Lai saņemtu līdzfinansējumu privātā 
izglītības iestāde iesniedz:

5.1. rakstisku iesniegumu, kurā aplieci-
na, ka par izglītības iestādes sniegtajiem pa-
kalpojumiem nav noslēgts līgums atbilstoši 
Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem 
Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 
vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem”;

5.2. iesniegumam pievieno šādus doku-
mentus:

– viena audzēkņa uzturēšanās izmaksu 
tāmi mēnesī;

– pirmsskolas izglītības iestādes audzēk-
ņu, kuru deklarētā dzīvesvieta Stopiņu no-
vads, sarakstu;

– izglītības iestādes reģistrācijas apliecī-
bas kopiju;

– izglītības iestādes dibinātāja – juridis-
kās personas reģistrācijas apliecības kopiju;

– pirmsskolas izglītības programmas li-
cences kopija.

6. Lēmumu līguma slēgšanu ar privātās 
izglītības iestādes dibinātāju pieņem Dome.

IV Norēķinu kārtība
7. Pēc līguma noslēgšanas, Dome līdzfi-

nansējumu pārkaita privātās izglītības iestā-
des kontā, atbilstoši privātās izglītības ies-
tādes iesniegtajam audzēkņu sarakstam un 
rēķinam.

8. Privātās izglītības iestāde samazina 
audzēknim sniegtā pakalpojuma izmaksas 
atbilstoši līdzfinansējuma apmēram.

9. Līgums tiek noslēgts līdz kārtējā gada 
beigām un tiek pārslēgts, ja privātā izglītī-
bas iestāde ir iesniegusi Noteikumu III. no-
daļā paredzētos dokumentus un citus doku-
mentus, ja kādā no tiem ir izmaiņas, līdz 31. 
janvārim.

10. Līdzfinansējumu piešķir no Domes 
budžeta sadaļas “Norēķini par izglītības pa-
kalpojumiem”.

V. Nobeiguma noteikumi
11. Noteikumi stājās spēkā nākamajā die-

nā pēc to publicēšanas Domes bezmaksas in-
formatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

Novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs

APSTIPRINĀTS 
ar Stopiņu novada domes 03.06. 2009. lēmumu

(protokols Nr. 105)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 08/09
“Kārtība, kādā Stopiņu novada dome līdzfinansē bērna  

pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 3.daļu un 15.panta 1.daļas 4.punktu
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16) Rumbulas iedzīvotājiem dažādiem 
medicīnas pakalpojumu izdevumiem 12 
personām par summu – 928, 34 Ls.

Kopā: 3376,14

29.07.2009. sēdes protokols Nr. 15

Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 4 

maznodrošinātām personām par summu – 
104,88 Ls;

2) vienreizēju materiālo palīdzību 3 
personām par summu – 90,00 Ls;

3) dzīvokļa pabalstu 2 ģimenēm par 
summu – 60,00 Ls;

4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 
1 personai par summu – 20,00 Ls;

5) piešķirt malku 1 maznodrošinātai 
ģimenei – 6 m³;

6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 
ģimenei par summu – 60,00 Ls,

7) Pabalstu zobārstniecības pakalpoju-
miem 3 personām par summu – 60,00 Ls,

8) ārstēšanās stacionārā apmaksu 1 
personai par summu – 25,00 Ls

9) trūcīgas ģimenes statusu 9 ģimeņu 
25 personām,

10) piešķirt GMI (garantētā minimā-
lā ienākuma) pabalstu uz 3 mēnešiem 7 
trūcīgu ģimeņu 20 personām par summu – 
1916,19 Ls.

Neizvērtējot ienākumus:
11) pabalstu sabiedriskā transporta iz-

devumu apmaksai 9 personām (80 un vai-
rāk gadu) par summu – 138,60 Ls

Kopā: 2474,67 Ls

12.08.2009. sēdes protokols Nr. 16

Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 13 

maznodrošinātām personām par summu – 
352,18 Ls;

2) vienreizēju materiālo palīdzību 3 
personām par summu – 90,00 Ls;

3) dzīvokļa pabalstu 4 ģimenēm par 
summu – 120,00 Ls;

4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 
5 personām par summu – 127,66 Ls;

5) piešķirt pabalstu skolas piederumu 
iegādei 8 skolniekiem no maznodrošinā-
tām ģimenēm par summu – 240,00 Ls

6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 6 
ģimenēm par summu – 360,00 Ls,

7) Pabalstu zobārstniecības pakalpoju-
miem 2 personām par summu – 73,50 Ls,

8) ārstēšanās stacionārā apmaksu 1 

personai par summu – 25,00 Ls
9) trūcīgas ģimenes statusu 5 ģimeņu 

13 personām,
10) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mē-

nešiem 2 trūcīgu ģimeņu 3 personām par 
summu – 360,00 Ls,

11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
statusu 5 ģimeņu 12 personām;

12) piešķirt 50 % atlaidi ēdināšanas un 
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 7 
maznodrošināto ģimeņu bērniem;

13) piešķirt 50 % atlaidi ēdināšanas 
un uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu 
grupā 3 bērniem no maznodrošinātām ģi-
menēm;

14) piešķirt brīvpusdienas 9 Stopiņu 
pamatskolas audzēkņiem no maznodroši-
nātām ģimenēm;

15) piešķirt brīvpusdienas 7 Ulbrokas 
vidusskolas audzēkņiem no maznodroši-
nātām ģimenēm;

16) piešķirt pabalstu polises iegādei 
1 maznodrošinātai personai par summu – 
40,00 Ls;

17) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas sā-
kumskolas “Valodiņa’’ audzēkņiem no 
maznodrošinātas ģimenes;

18) piešķirt brīvpusdienas 1 Ādažu 
Valdorfa skolas audzēknim no maznodro-
šinātas ģimenes;

Neizvērtējot ienākumus:
19) pabalstu sabiedriskā transporta iz-

devumu apmaksai 19 personām (80 un 
vairāk gadu) par summu – 203,85 Ls;

20) pabalstu briļļu iegādei 1 Getliņu 
bīstamās zonas iedzīvotājai par summu – 
150,00 Ls.

Kopā: 2142,19 Ls

26.08.2009. sēdes protokols Nr. 17

Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 4 

maznodrošinātām personām par summu – 
111,87 Ls;

2) vienreizēju materiālo palīdzību 3 
personām par summu – 90,00 Ls;

3) dzīvokļa pabalstu 6 ģimenēm par 
summu – 180,00 Ls;

4) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 
2 personām par summu – 17,50 Ls;

5) piešķirt pabalstu skolas piederumu 
iegādei 27 skolniekiem no maznodrošinā-
tām ģimenēm par summu – 810,00 Ls;

6) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 8 
maznodrošinātām ģimenēm par summu – 
480,00 Ls,

7) Pabalstu zobārstniecības pakalpoju-
miem 1 personai par summu – 20,00 Ls,

8) ārstēšanās stacionārā apmaksu 2 
personām par summu – 35,00 Ls

9) trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimeņu 
7 personām,

10) pabalstu 2 klientiem ar hronisku 
nieru nepietiekamību, kuriem nepiecieša-
ma dialīze – 600,00 Ls;

11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
statusu 2 ģimeņu 4 personām;

12) piešķirt 50 % atlaidi ēdināšanas un 
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 2 
maznodrošināto ģimeņu bērniem;

13) piešķirt 50 % atlaidi ēdināšanas un 
uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu grupā 
6 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;

14) piešķirt brīvpusdienas 12 Stopiņu 
pamatskolas audzēkņiem no maznodroši-
nātām ģimenēm;

15) piešķirt brīvpusdienas 12 Ulbrokas 
vidusskolas audzēkņiem no maznodroši-
nātām ģimenēm;

16) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 
maznodrošinātai personai par summu – 
17,00 Ls;

17) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 
92.vidusskolas skolniekam no maznodro-
šinātas ģimenes;

18) Piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas 
86.vidusskolas skolniekiem no maznodro-
šinātas ģimenes;

19) Piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 
88.vidusskolas skolniekam no maznodro-
šinātas ģimenes;

20) piešķirt pabalstu 1 tuberkulozes 
slimniekam – 49,00 Ls;

21) piešķirt pabalstu medic.rehabilitā-
cijas pasākumiem 1 personai par summu – 
50,00 Ls;

Neizvērtējot ienākumus:
22) pabalstu sabiedriskā transporta iz-

devumu apmaksai 8 personām (80 un vai-
rāk gadu) par summu – 92,60 Ls

Kopā: 2552,97 Ls

 
Uz 2009.gada 1.janvāri kopējais Stopi-

ņu novada domes administrācijas, iestāžu 
un struktūrvienību algu fonds tika samazi-
nāts par 15%. Stopiņu novada domes de-
putāti 22.jūlija domes sēdē, pēc priekšsē-
dētāja iniciatīvas un atbalsta finanšu komi-
tejā, izskatīja jautājumu par priekšsēdētāja 
darba algas samazināšanu. Ar balsu vairā-
kumu tika nolemts samazināt priekšsēdē-
tāja noteikto darba algu par 20 %. Tā kā 
domes administrācijas, būvvaldes un soci-
ālā dienesta darbinieku darba algas ir pie-
saistītas priekšsēdētāja darba algai, tās tika 
samazinātas par 20%.

ë Sākums 2.lpp.
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Kamēr ēdiens katlos gatavojās uz Līgo 
parka skatuves notika pēdējais šīs vasaras 
koncerts. Uz skatuves kāpa muzikālā gru-
pa “Džems’’, muzikālā grupa “EM’n’EL’’, 
Ulbrokas līnijdeju grupa “My Way’’, Ul-
brokas austrumu deju studija “Leira’’, 

“Zelta Talanta’’ Vadima Čerepanova deju 

grupa. Jāuzteic visi koncerta dalībnieki, 
kas spītējot stiprajam lietum turpināja sa-
vas uzstāšanās, priecējot skatītājus. Pal-
dies jāsaka arī skatītājiem, ka neskatoties 
uz stipro lietu atbalstīja koncerta dalībnie-
kus ar skaļiem aplausiem.

Pēc pasākuma visi tika laipni aicināti 
degustēt pavāru pagatavotos ēdienus. Pēc 

pasākuma apmek-
lētāju domām ēdie-
ni bija izdevušies 
ļoti gardi. 

Pavāri tika sla-
vēti ik uz soļa. Un 
drīz  vien radās 
priekšlikums šo pa-
sākumu turpināt kā 

tradīciju un rīkot 
katru gadu. Uzreiz 
pieteicās arī degus-
tētāji, kas rosinā-
ja iekļaut viņus pa-
stāvīgo degustētāju 
kārtā.

Kamēr vēl ska-
tītājus priecēja kon-
certs, Tēvzemīte 
vērsās pie visiem 

trijiem pavāriem, lai noskaidrotu, kādi ir 
viņu gatavošanas noslēpumi. Heino Jan-
kovskis stāstīja, ka, lai soļanka izdotos 
garšīga ir obligāti nepieciešamas nieres un 
nekādā gadījumā nedrīkst tai likt klāt pro-
duktus, kas satur kartupeļu cieti.

Raisa Makare zīdeņa gatavošanas no-
slēpumus neatklāja, taču teica, ka ja mei-

tenes puišiem dos zīdeni katru vakaru ēst, 
tad drīz vien gaidāmi bērni.

Guntim Lipskim par savu plovu bija 
piebilstams, ka, lai plovs labi izdotos ir 
nepieciešams ļoti svaiga jauna jēra gaļa.

Paldies pavāriem par garšīgo vakaru 
un tiekamies jaunajos, interesantajos pasā-
kumos nu jau Ulbrokas kultūras namā. Se-
kojiet informācijai afišās!

ë Sākums 1.lpp.

Apburošā pAvāre rAisA MAkAre neAtsAkA 
nevienAM degustētājAM.

egils ZAriņš iepAZīstinA skAtītājus Ar pAvāru Heino jAnkovski

kā pirMo degustētāju egils ZAriņš AicinA novAdA doMes priekšsēdētāju jāni puMpuru. 

pAvārs guntis lipskis cienā visus klātesošos Ar īstu plovu.

PRIVĀTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDE DRAUGI

Bērnudārzs DRAUGI uzņem bērnus 
vecumā no 1 līdz 5 gadiem  
jaunajam 2009./2010.m.g. 

Stopiņu novadā deklarētiem un b/d 
Pienenīte rindā esošiem bērniem tiek 
piešķirts pašvaldības līdzfinansējums.

Adrese: Stopiņu nov., Dreiliņu ciems, 
“Dzintari” (blakus ciematam Saulīši).

Vietu skaits ierobežots.

Tālrunis informācijai 29609439, e-pasts 
bvkdraugi@inbox.lv
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Pārsteidzoši jauka izvērtās pēdējā au-
gusta svētdiena pulcējot tik daudzus aktī-
vus un sportot gribošus cilvēkus vienko-
pus Stopiņu novada domes rīkotajā sporta 
dienā Ulbrokā. 

Kurš gan no Ulbrokas iedzīvotājiem 
varētu iebilst, ja es teiktu, ka dzīvojam 
ekskluzīvā vietā, jo mums ir viss ko sirds 
var kārot, lai vasarā savu brīvo laiku pa-
vadītu aizrautīgi un interesanti, jo mums 
taču ir izkopta peldvieta, kur peldēties, 
turpat arī divi volejbola laukumi, kur rei-
zēm jāpiesaka rinda, lai uzspēlētu šo aiz-
raujošo spēli. Kā arī laukums, kur bērniem 
dzenājot bumbu, iegūt iemaņas futbola 
spēlē. Vēl mums ir gan skeitparks, gan 
basketbola un futbola laukumi pie nova-
da domes ēkas, un laukums, kur uzspēlēt 
strītbolu pie dienas centra “Ulbroka’’, tā-
pēc 30.augustu daudzi gaidīja ar nepacietī-
bu, lai varētu mēroties spēkiem un pierādīt 
sevi dažādos sporta veidos. Sporta svētkos, 
vairāk nekā 150 lielus un mazus sportistus 
sveica Stopiņu novada domes priekšsēdē-
tājs Jānis Pumpurs, novēlot visiem izturī-
bu sportojot un gūtās pozitīvās emocijas 
vēl ilgi saglabāt sevī.

Sacensību programmā pašiem mazāka-
jiem sportistiem bija iespēja spēlēt boulin-
gu, ķert zivis, mest lidojošos šķīvīšus, uz-
mest riņķus un ripināt bumbas uz mērķi, 
iegūstot balvās kārotos saldumus.

Individuāli katrs, kas vēlējās varēja 
piedalīties zābaku mešanā. Pie medaļām 
puišu grupā tika: 

1.vieta – Kārlis Buivits
2.vieta – Deivids Zvaigzne
3.vieta – Roberts Gurtiņš
Jauniešu grupā medaļas ieguva:
1.vieta – Eduards Teifurovs
2.vieta – Artūrs Gaveckis
3.vieta – Aleksandrs Cvetkovs
Sieviešu grupā medaļas sadalīja:
1.vieta – Inese Vaniņa
2.vieta – Inita Antonova
3.vieta – Diāna Dudarova
Vīru grupā bija gaidāma vislielākā 

konkurence un vislabākie metieni, kur ar 
vislabāko rezultātu 18,20 m 1.vietu iegu-
va – Juris Pavlovs

2.vieta – Aleksejs Todašņenko
3.vieta – Artūrs Ringis
Neiekļaut jautru atrakciju uz ūdens, ja 

sacensības notiek ezera krastā, būtu patie-
šām neapdomīgs lēmums, tāpēc ar skaļu 
līdzjutēju atbalstu norisinājās sacensības 
airēšanā ar laivu. Ar ļoti labu rezultātu 
0,57 sek. spītējot, gan lietum, gan stipra-
jam vējam uzvaras laurus plūca un 1.vietu 
ieguva Zane Mertena un Agris Bērziņš, 

2. vieta – Ervīns Gomorovs un Inese 
Dzalbe

3. vieta – Mārtiņš Kacens un Laine 
Villa

Futbola laukumā tikās jaunie futbolisti 
no Līčiem, Muceniekiem, Sauriešiem un 
Ulbrokas. Neviltotu prieku apbalvošanas 
ceremonijā izpelnījās abu vecuma grupu 
komandas Ulbrokas puiši iegūstot zelta 
medaļas. Vecuma grupā līdz 16 gadiem:

1.vieta – “Jump and Slam’’
2.vieta – “Prima’’
3.vieta – “Ulbrokas Simsoni’’
Vecuma grupā – vecāki par 16 gadiem:
1.vieta – “FK Draugi’’
2.vieta – “Mucenieki’’
3.vieta – “Dinamo Saurieši’’

Šajā sporta dienā vislielākais dalībnie-
ku skaits bija volejbola disciplīnā, vecumā 
līdz 16 gadiem bija pieteikušās 6 koman-
das katrā pa 4 dalībniekiem, bet pieaugušo 
vecuma grupā 14 komandas kopā pulcējot 
80 sportistus, kam volejbols ir sirdslieta.

Vecuma grupā līdz 16 gadiem:
1.vieta – “Cope’’
2.vieta – “RD’’
3.vieta – “Jump and Slamp’’
Pieaugušo vecuma grupā, jau pēc 

plkst.18.00, ar nenogurstošo līdzjutēju at-
balstu, savā starpā satiekoties labākajiem 
volejbolistiem sīvā mačā par uzvarētājiem 
kļuva un 1.vietu – ieguva “Līgoparks’’

2.vieta – “Peldu iela’’ 
3.vieta – “Līči’’ 
Liels paldies sacensību organizatoriem 

Aināram Vaičulenam, Aelitai Veipai, sa-
censību tiesnešiem. Īpašs paldies Silvijai 
Kokinai un visiem sportistiem, kas pie-
dalījās, līdzjutējiem, kas atbalstīja un juta 
līdz, Stopiņu novada domei par atbalstu 
sacensību rīkošanā un uz tikšanos nāka-
majā vasarā.

Anda VIŠĶERE 
dienas centra “Ulbroka’’ vadītāja

Ulbrokas sporta spçles  
sit visus rekordus
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23. augustā notika Stopiņu novada 
2009. gada sporta diena Līčos. Progrāmmā 
bija pludmales volejbols, futbols,virves 
vilkšana un dažādas sporta aktivitātes bēr-
niem. Katrs bērns, kas piedalījās, tika pie 

kādas salduma balviņas.
Liels paldies visiem sportistiem, kas 

aktīvi apmeklē Stopiņu novada domes or-
ganizētos sporta pasākumus, jo bez Jums 
būtu grūti iedomāties šīs sporta spēles.

Rezultāti:
Pludmales volejbols
Vīrieši
I vieta komandai “Mix”
II vieta komandai “Līči”
III vieta komandai “Līči2”
Sievietes
I vieta komandai “Līčinieces”
II vieta komandai “Kreizī”
III vieta komandai “RD”
Futbols
Vec. Gr. līdz 15 gadiem, piedalījās di-

vas komandas.
I vieta komandai “Chitas”
II vieta komandai “Prima”

Vec. Gr. 16 g. un vecāki, piedalījās se-
šas komandas

I vieta komandi “Banzaj”
II vieta komandai “Kafe serviss”
III vieta komandai “First United”
Virves vilkšana
Piedalījās piecas komandas, komandā 

stratēja pieci vīrieši un viena sieviete.
I vieta komandai “Mako team”
II vieta komandai “Knauf Saurieši”
III vieta komandai “Kafe serviss”

Pēc lielām lietavām, 25 jūlijā rītā de-
besis pašķīrās, uzspīdēja saule.

Uz Stopiņu novada sporta dienas pasā-
kumiem Upeslejās pulcējās kupls skaits da-
lībnieku, ciema sportiskākās ģimenes, indi-
viduālie sportisti, ciemiņi no Cekules, Sau-
riešiem, Līčiem un Ulbrokas dienas centra 
komanda ar vadītāju Andu priekšgalā. Se-
višķi daudz bija jauno māmiņu ar mazu-
ļiem un tētu, neatpalika arī vecmāmiņas.

Stopiņu domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne sveica sportistus un līdzjutē-
jus ar laba vēlējumiem un balvām. Sacen-
sību programmā tika iekļauti pludmales vo-
lejbols, street basketbols un 4 sporta veidu 

“stacijas” – futbola soda sitieni, boulings, 
mazuļu stafetes un stiprākais tētis. Mazulī-
ši, ar māmiņu aktīvu līdzdalību, lēja pude-
lītēs ūdeni, spēlēja boulingu, iekaroja fut-
bola vārtus. Visjautrākās sacensības izvēr-
tās tētiem. Aplausu un urā saucienu pava-
dīti jaunie tēti ar mazuļiem rokās, “kā vēja 
spārniem” devās kalnā. Veiklākie no vi-
ņiem bija: Ivo Čapiņš ar meitu Kati, Valters 
Magone ar meitu Diānu, Ainārs Kacens ar 
meitu Antru, Agris Ikaunieks ar dēlu Ro-
bertu, Valentīns ar dēlu Aigaru, Vjačeslavs 
Gusevs ar dēlu Vladislavu, Aleksejs Todoš-
čenko ar dēlu Artūru un Reinis ( tētis per-

spektīvā) ar draugu Tomasu no Līčiem pat 
divreiz veica distanci. 

Spēcīgākie vīri ņēma mīļās sievas ple-
cos un skriešus nesa kalnā: Deniss Meli-
hovs ar Ketiju, Ainārs Kacens ar Baibu 
un Deniss Buglaks ar Jekaterinu. Spēcīgā-
kajam tētim balvu – krājkasīti ar santīmi-
ņiem, spontāni, turpat kalnā sarūpēja bēr-
ni. Spēku atjaunošanai visi sportisti balvās 
saņēma saldumus, sulas un krāsainus ba-
loniņus tik, cik katrs izejot “stacijas” bija 
sapelnījis taloniņus.

Pludmales volejbolā 4:4 startēja 8 ko-
mandas.

Vecuma grupā līdz 16 gadiem.
 1 vieta – Zvaigžņu k.
 2 vieta – d/c Ulbroka
 3 vieta – SVF
 4 vieta – Čebureki
17 gadi un vecāki
 1 vieta – Līči 1
 2 vieta – Kāda starpība
 3 vieta – Līči 2
Steetbolā startēja 6 komandas
Vecuma grupā līdz 16 gadiem
 1 vieta – RD
 2 vieta – Optima
 3 vieta – Lūzeri
17 gadi un vecāki
 1 vieta – Onkas
 2 vieta – 7:7:7
 3 vieta – Līči
Tīri nejauši tika konstatēts, ka kup-

lākais sacensību dalībnieku skaits dzīvo 
Upesleju 11 mājā.

Vissportiskāko ģimeņu godu izpelnījās 
Denisa Melehova ģimene 5 cilvēku sastā-
vā ar vecmāmiņu Silviju priekšgalā, kura 
paspēja, gan tiesāt, gan kafiju gādāt, gan 
mazbērniņus vāķēt, gan pati senjoru ko-
mandā spēlēt pludmales volejbolu. Aināra 
Kacena ģimene 4 cilvēku sastāvā visi star-
tēja un tētis bija aktīvs sacensību tiesnesis.

Paldies sponsoriem – Aivaram Gru-
dulim un biedrības “Misija – par ģime-
ni” valdes priekšsēdētājai Helēnai Stru-
jevai par atbalstu. Pateicamies ikgadē-
jiem sacensību tiesnešiem- Ņinai Aleksē-
jevai, Silvijai Eriņai, Aināram Kacenam, 
A.Kijko, kā arī bērnu brīvā laika organiza-
toriem Jurim Gurtiņam un Alvim Sīlītim. 
Aivaram Priedītim par palīdzību risinot 
tehniskos jautājumus.

Paldies sacensību organizatoriem Aeli-
tai Veipai un Aināram Vaičulenam.

Gribam tikties vēl un vēl un vēl...

Ainārs VAIČULENS 
autora foto

Anna LOGACKA 
speciāli Tēvzemītei

Sporto lieli, mazi, veci...

Sporta spçles Lîèos



SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Tur balti ziedošais dārziņš
Kur bērna mazās, neveiklās kājiņas
Ceļ pirmos soļus pa rasaino zāli...
Ai, cik šie laiki ir skaisti!

  Veroniku Meļņičuku
  Ričardu Vilciņu
  Henriku Jakovļevu
  Miku Ozolu

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Šajā klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan
Sirds atmiņā tevi sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.

  Anna Lazdiņa
  Aleksandrs Koklins
  Jānis Jaundalderis
  Guntis Strautmanis
  Valentīna Korņejeva 

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem! 

SVEICAM JUBILĀRUS!

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz.
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

 70 –  Antoņinu Prokopoviču
  Mihailu Tarasovu
 80 –  Tamāru Berezinu
  Ilgoni Ozoliņu
  Francisku Uskliņģi
 85 –  Mariju Antoņenko 

Lai stipra veselība, dzīvotprieks  
un dvēseles gaišums  

ir ceļabiedrs vēl ilgus gadus!

Institūta iela 1A, Stopiņu novads 
Rīgas rajons, LV-2130 
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583 
E-pasts: novada.dome@stopini.lv 
Sludinājumus un informāciju iespējams 
iesniegt arī novada domē sekretārei 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532. 
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš 
Druka: SIAMicroDot
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas. 
Iznāk reizi mēnesī. 
Nodots iespiešanai 2009.gada 4. septembrī.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Šajā klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan.
Sirds atmiņā tevi sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.

(M.Jansone)

Skumju brīdī esam kopā ar Vēsmu 
Strautmani, vīru aizsaulē pavadot. 
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Stopiņu novada domes kolektīvs 

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds

Uz mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 

mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

(A.Vējāns)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Stopiņu 
novada bāriņtiesas loceklei Vēsmai 
Strautmanei, dzīvesbiedru mūžībā 
aizvadot.

Stopiņu novada bāriņtiesas kolektīvs.

Raud auksti vēji priežu zaros
Stingst pāri dziesmai ledus vāks
Reiz ievas plauka pavasaros,
Nu šurpu tikai sapņi nāks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar Aināru 
Bērci, tēvu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

Lîdzjûtîba

Stopiņu novada bāriņtiesa
2009. gada 22. septembrī

no pl. 16:00 līdz 19:00
bāriņtiesas telpās – 

Institūta ielā 30, Ulbrokā, 
aicina interesentus uz sarunu  

ar ģimenes un bērnu lietu speciālisti,  
advokāti Sanitu Slišāni  

par aktualitātēm ģimenes tiesību jomā.

No 15.septembra atsākam vēderdeju no-
darbības Ulbrokas kultūras namā – otrdie-
nās, ceturtdienās pl.18.30 -19.30. Mīļi tiek 
aicinātas arī dejotājas bez priekšzināšanām.

Pasniedzēja Inese Alijeva. 

Mēs uzsākam bērnu, vecumā no 5 gadiem, 
uzņemšanu sporta cīņas DŽUDO grupā. 
Nodarbības notiks ULBROKĀ Institūta 1, 
policijas ēka 2.stavā otrdienās un ceturt-
dienās plkst. 18.30. Precīzākai informācijai, 
zvaniet pa tel. 28616930.

Ar cieņu: džudo cīņas treneris Vitālijs.

Sveicināti visi Stopiņu novada pašdarbības 
kolektīvu dalībnieki:

Jauktais koris “Ulbroka”
Sieviešu koris “Madara”
Deju kolektīvs “Luste”

Vokālais ansamblis “Sagša”
Vokālais ansamblis “Ievzieds”

TLMS “Ulbroka”
“4 Tune” 

un deju kolektīvs “Stopiņš”
Uzsāksim jauno darbības sezonu  
kopīgi – 2009.gada 18.septembrī 

plkst.20.00 Ulbrokas kultūras namā.
Dalīsimies vasaras iespaidos, modelēsim 

tuvākas un tālākas nākotnes vīzijas,
cienāsim viens otru ar līdzpaņemtajiem 

“groziņiem”, baudīsim dīdžeja Daiņa 
piedāvāto muzikālo kokteili!

Sveiksim deju kolektīvu “Stopiņš” 
ar pievienošanos Stopiņu novada

pašdarbības kolektīvu kuplajai saimei!
Tuvāka informācija pie kolektīvu 

vadītājiem un kultūras dzīves vadītājas!
Uz drīzu tikšanos!

Pirms un pēc pasakuma kursēs autobuss
(plkst.1930 Upeslejās).

SIA “Veidole’’ piedāvā asenizācijas pakal-
pojumus privātmājām un organizāci-
jām. Izsmeļamo bedru, kanalizācijas sistē-
mu tīrīšana, skalošana. Ūdens atsūknēšana 
no applūdušiem  pagrabiem. Ir garas tru-
bas. Mob tel. 29276653


