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Šogad savas valsts 91.dzimšanas dienu 
katrs no mums sagaidīja ar dažādām emoci-
jām, pārdomām un sajūtām. Tomēr, tāpat kā 
katru gadu, mūsu novadā valsts dzimšanas 
dienai tika veltīts daudzkrāsains koncerts, 
kurā uzstājas mūsu novada kuplā pašdarb-
nieku saime un Ulbrokas mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi un pedagogi.

Koncerta laikā tika sveikti pašmāju jubi-
lāri – Tautas lietišķās mākslas studijas “Ul-

broka” dalībnieki un vadītāja Ārija Vītoliņa 
45 darbības gadu jubilejā. Visus interesen-
tus priecēja krāšņa, interesanta un mīļu roku 
veidota studijas darbu izstāde Ulbrokas kul-
tūras nama izstāžu zālē.

Arī svētku koncertā skatītājus priecēja 
daudzveidīgi tautas tērpi, kuros bija posu-
šies deju kolektīvu “Luste” (vadītāja Ineta 
Svilāne) un “Stopiņš” (vadītāja Aiga Medne) 
dalībnieki. Iespaidu atstāja arī pašu dejotāju 
skatuviskais šarms, dzīvesprieks un skatu-
viskais azarts.

Ar jautrām, atraktīvām tautasdziesmu ap-
darēm mūs priecēja sieviešu koris “Mada-

ra” diriģenta Imanta Kalniņa vadībā. 
Koncertmeistares lomā iejutās elegan-
tā kormeistare Zane Kažēna. Izjusts, 
emocionāli piesātināts un patriotisma 
caurstrāvots bija jauktā kora “Ulbro-
ka” sniegums diriģentes Inas Ekartes 
vadībā.

Līdzās koriem un dejotājiem kon-
certa dalībniekus ar savām dziesmām 
sildīja arī vokālie ansambļi “Sagša” 
(vadītāja Biruta Deruma) un “Ievzieds” 
(vadītājs Andris Jansons). 

Īpašu saviļņojumu klausītājos radīja Ul-
brokas mūzikas un mākslas skolas akorde-
ona klases absolventa, bet šobrīd – vokālās 
dziedāšanas klases skolnieka Kaspara Rei-
ņa dziedātā Alfrēda Kalniņa dziesma “Brī-
nos es”. 

Par instrumentālo mūziku koncertā bija 
parūpējies ansamblis “4 Tune” – četras bur-
vīgas, nu jau vairākkārt mūsu novadā iepa-
zītas flautistes. Ar savu muzicēšanas degs-
mi aizrāva arī Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolas kameransamblis Anitas Riekstas va-
dībā un skolotāju Ritas Barkānes un Līvijas 
Kovaļenko sniegums.

Koncerta noslēgumā, kā jau ierasts, mūsu 
novada vadība sveica visus tā dalībniekus un 
kolektīvu vadītājus.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem par 
skaisto, emocionāli piesātināto sniegumu, 
paldies visiem klausītājiem par interesi un 
atsaucību! Tā nu aizvadīti nozīmīgākie no-
vembra svētki, bet arī decembris solās būt 
koncertiem bagāts mēnesis Stopiņu novadā. 
Gaidīsim tos ar Ziemassvētkiem raksturīgo 
patīkamo satraukumu! 

Uz tikšanos! 

11.novembra vakarā Stopiņu novada iedzīvotāji pulcējās Ulbro-
kas vidusskolā, lai pieminētu Lāčplēša dienas deviņdesmitgadi. Vi-
sus klātesošos uzrunāja Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs un zemessardzes 19.kājnieku bataljona komandieris Va-
lentīns Toleiķis, kuri stāstīja par šīs dienas nozīmību mūsu valsts 
vēsturē. Skanēja dzeja, apsveikumi, atmiņas un dziesmas. Stopiņu 
novada muzeja vadītāja Renāte Priede aicināja visus klātesošos ap-
skatīt Lāčplēša dienas deviņdesmitgadei veltīto izstādi. Pēc svinī-
gā pasākuma Ulbrokas vidusskolā, tā dalībnieki devās lāpu gājienā 
līdz Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas akmenim, kur turpi-
nāja godināt mūsu valsts varoņus. Skanēja dziesmas, dega svecītes, 
plīvoja karogi… 

Vakara izskaņā visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja noskatī-
ties režisores Brigitas Eglītes filmu “Vienīgā fotogrāfija”.

Lâèplçða dienas deviòdesmitgade Stopiòos
Inta VILŠĶĒRSTA 
Kultūras dzīves vadītāja

Inta VILŠĶĒRSTA 
Kultūras dzīves vadītāja

Koncerts Latvijai...
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Sācies gada tumšākais laiks. Un arī mūsu ik-
dienā gaismas palicis pavisam maz. Visapkārt viss 
šķiet greizi, viss notiek nepareizi. Visi tiek turēti 
stresā par “cūku gripu”. Un beidzot – “cūku gri-
pa’’ esot cilvēku radīta...

Latvijai šādi laiki nenāk pirmo reizi. Palīdzēju-
ši latviešu prasme izdzīvot par spīti grūtiem laikiem. 
Ja kādam mājās saglabājušies kara laika žurnāli, tad 

zināt, ka arī tajā laikā cilvēki svinēja svētkus, gata-
voja dāvanas, cepa kūkas – bija ļoti radoši, izmanto-
jot esošās pārtikas un citu preču limitētās devas.

Mums joprojām ir iespēja kādam palīdzēt, ku-
ram ir vēl grūtāk, nekā mums. Ar sirds siltumu, ar 
sagādātu prieku. Vissāpīgāk ir klausīties pamācībās, 
kā mums dzīvot, kā stādāt, no tiem, kuriem trūkst 
tik vien kā sirds un godaprāta. Un nevar dzīvot ne 
pirksta nekustinot. Uz atbalstu un palīdzību vari 
cerēt vien tad, kad esi izmēģinājis visus spēkus!

Šis tumšais laiks mums “jāpārziemo’’. Un 
agri vai vēlu ausīs gaisma! Tā vienkārši jābūt! 

Tā vienmēr ir bijis. Izeja kaut kur ir. Kaut arī šo-
brīd mēs to neredzam. Mums vienkārši līdz tai 
jāizdzīvo. 

Adventes laikā novēlu saules siltumu un mī-
lestību katra iedzīvotāja sirdī.

Kāda ir situācija mūsu novadā – ieskatam ie-
ņēmumu un izdevumu plāna izpilde uz 2009.gada 
1.novembri.

Rūpīgi plānojot un izvērtējot katru izdevu-
mu, mūsu novada līdzekļu pietiek gan sociāla-
jiem pabalstiem, gan visām struktūrvienībām un 
arī attīstībai.

Jānis PUMPURS 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Darbi, ienâkumi, pienâkumi, izdevumi...

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpilde uz 2009. gada 1.novembri (Ls)

STOPIŅU NOVADA DOME
I E Ņ Ē M U M I

Ieņēmumu nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3682285 2920706 79,32
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi, saimnieciskā gada 
maksājumi 242560 226146 93,23
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi, parāda maksājumi 35000 25359 72,45
Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis par pārskata gadu 161160 162903 101,08
Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis, parāda 
maksājumi 8000 9832 122,90
Ieņēmumi no kontu atlikumiem 4500 3751 83,36
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 2200 1921 87,32
Pašvaldību nodevas 11000 10913 99,21
Sodi un sankcijas 12000 8976 74,80
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 2500 2035 81,40
Ieņēmumi uzturēšanās izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā 
no valsts budžeta 366919 250421 68,25
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 5622 801 14,25
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 
izglītības funkciju nodrošināšanai 118916 80386 67,60
Izglītības funkciju nodrošināšanai no rajona padomēm 459901 459901 100,00
Mērķdotācijas kultūras pasākumiem 3300 1620 49,09
pārējie maksājumi no rajona padomēm 28150 34910 124,01
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Maksa par izglītības pakalpojumiem 45400 41831 92,14
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem 700 228 32,57
Ieņēmumi par nomu un īri 117500 86217 73,38
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 6000 4039 67,32
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 35000 18099 51,71
Pamatbudžets ieņēmumi kopā 5348613 4350995 81,35
Atlikums perioda sākumā 142794 142794
Atlikums perioda beigās 4000 410628
Finansēšana 22387 22387
Ieņēmumi un naudas līdzekļi kopā 5509794 4105548

I Z D E V U M I

Rādītāju nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Izpildvaras institūcijas – pašvaldība 497080 343322 69,07
Kredītprocentu nomaksa 44800 44711 99,80
Maksājumi izlīdzināšanas fondā 767774 599740 78,11
Pašvaldības policija 202800 139339 68,71
Bāreņtiesa 36801 25021 67,99
Civilā aizsardzība 2530 0 0,00
Būvvalde – pašvaldības apsaimniekošanas izdevumi 929995 799423 85,96
PA Stopiņu ambulance 33916 24853 73,28
Sporta komplekss 126234 72795 57,67
Stopiņu baseins 163455 94486 57,81
Ulbrokas bibliotēka 32002 21974 68,66
Sauriešu bibliotēka 15701 10824 68,94
Kultūras nama pasākumi 105100 64243 61,13
Tautas mākslas studija 4641 3572 76,97
PII Pienenīte 524488 393085 74,95
Stopiņu pamatskola 352526 269614 76,48
Ulbrokas vidusskola 659452 501330 76,02
Gaismas speciālā internātpamatskola 142286 71144 50,00
Mūzikas mākslas skola 184466 149623 81,11
Izglītības iestāžu pakalpojumi 206416 171694 83,18
Soc.pabalsti 231900 122107 52,66
Atbalsts bezdarba gadījumā 5622 700 12,45
Aprūpe 14575 11216 76,95
Upesleju DC 20433 15076 73,78
Sauriešu DC 17060 12653 74,17

Ulbrokas DC 16422 10498 63,93
Cekules DC 9861 7556 76,63
Sociālais dienests 64483 51929 80,53
Finanšu līzinga atmaksa 3687 3054 82,83
Kredītpamatsummas atmaksa 93288 69966 75,00
Kopā izdevumi Stopiņu novada dome 5509794 4105548 74,51

PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMS “SAIMNIEKS“
I E Ņ Ē M U M I 

Ieņēmumu nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Ieņēmumi no kontu atlikumiem 50 10 20
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida (transferti 
no Stopiņu novada saskaņā ar pārvaldes līgumu) 400000 355000 88,75
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1913970 1358261 70,97
Pamatbudžets ieņēmumi kopā 2314020 1713271 74,04
Atlikums perioda sākumā 751835 751835 100,00
Atlikums perioda beigās 0 736761
Ieņēmumi un naudas līdzekļi kopā 3065855 1728345

I Z D E V U M I

Rādītāju nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Komunālā saimniecība un pašvaldības administratīvās 
teritorijas apsaimniekošana 3065855 1728345 56,37

PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMS “STOPIŅU AMBULANCE“
I E Ņ Ē M U M I 

Ieņēmumu nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Ieņēmumi no kontu atlikumiem 60 228 380
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida (transferti 
no Stopiņu novada saskaņā ar pārvaldes līgumu) 23916 17000 71,08
Ieņēmumi par nomu un īri 1850 1390 75,14
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 126436 125022 98,88
Pamatbudžets ieņēmumi kopā 152262 145522 95,57
Atlikums perioda sākumā 39411 39411
Atlikums perioda beigās 55975
Ieņēmumi un naudas līdzekļi kopā 191673 128958

I Z D E V U M I

Rādītāju nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Veselības aprūpe 193673 128958 66,59

GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA
I E Ņ Ē M U M I 

Ieņēmumu nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida (transferti 
no Stopiņu novada pedagogu algām) 142286 71144 50,00
pārējie maksājumi no rajona padomēm 512964 477795 93,14
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 1882 0 0,00
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 126 0,00
Pamatbudžets ieņēmumi kopā 657132 549065 83,55
Atlikums perioda sākumā 520 520
Atlikums perioda beigās 74763
Ieņēmumi un naudas līdzekļi kopā 657652 474822

I Z D E V U M I

Rādītāju nosaukums
Plāns 2009.
gadam ar 

grozījumiem

Izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu
Izglītības pasākumi 657652 474822 72,20
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28.oktobra un 11.novembra sçdçs (protokoli Nr.12 un Nr.13) nolemts:

Ziòo 901
(26.10.2009 – 25.11.2009) 

30.10. – Tika saņemta informācija par to, ka In-
stitūta ielas 18 namā kādā dzīvoklī jaunieši rīko bal-
līti un tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties notikuma 
vietā, noskaidrots, ka minētā dzīvokļa īrniece rīko 
ballīti draugiem un notiek alkohola lietošana. Dzī-
voklī atradās apmēram divdesmit jaunieši, starp ku-
riem bija arī nepilngadīgi jaunieši. Ar jauniešiem 
tika veiktas pārrunas par atbildību, kas paredzēta par 
naktsmiera traucēšanu. Jauniešiem tika lūgts doties 
uz mājām, bet nepilngadīgie jaunieši tika nodoti viņu 
vecākiem. Dzīvokļa īrniece tika saukta pie adminis-
tratīvās atbildības par nakts miera traucēšanu;

31.10. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Sauriešos degvielas uzpildes stacijā “Dinaz” notiku-
si bruņota laupīšana. Ierodoties notikuma vietā, no 
degvielas uzpildes stacijas “Dinaz” darbinieces tika 
saņemta informācija par vainīgās personas izskatu. 
Tika apsekota degvielas uzpildes stacijas tuvākā ap-
kārtne ar mērķi atrast vainīgo personu;

2.11. – Tika saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Institūta ielā, ierodoties notikuma vietā, skan-
dāla rīkotājs tika aizturēts un uz rakstiska pieteikuma 
pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnī-
gai atskurbšanai, jo atrodoties alkohola reibuma stāvok-
lī var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;

3.11. – Tika veikta pakaļdzīšanās automašīnai 
Audi, kuras vadītājs iespējams atradās alkohola rei-
buma stāvoklī un nepakļāvās policijas darbinieku li-
kumīgām prasībām apturēt transportlīdzekli;

5.11. – Tika aizturēta un Valsts policijas Salas-

pils iecirknī nogādāta persona, kurai ir piemērots ad-
ministratīvais arests;

– Tika saņemta informācija par to, ka Institūta 
ielas 36 nama kāpņu telpā guļ vīrietis. Ierodoties no-
tikuma vietā, noskaidrots, ka minētais vīrietis ir bez 
noteiktas dzīvesvietas. Ar personu veiktas profilak-
tiskas pārrunas un dots norādījums nekavējoties at-
stāt kāpņu telpu;

6.11. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Upeslejās pie veikala “Daniels” atrodas gados veca 
sieviete, kura iespējams ir apmaldījusies. Ierodoties 
notikuma vietā, tika pamanīta gados veca sievie-
te, kas stāvēja pie veikala un neorientējās apkārtējā 
vidē. Tā kā sieviete nevarēja nosaukt ne savu vārdu 
un uzvārdu, ne dzīvesvietas adresi, viņa tika nogādā-
ta Stopiņu novada pašvaldības policijas iecirknī, kur 
tika noskaidrota sievietes personība. Sakarā ar to, ka 
sieviete sūdzējās par veselības stāvokli, tika izsauk-
ta Ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, kas sievieti 
nogādāja uz medicīnas iestādi;

8.11. – Tika saņemta informācija par to, ka Insti-
tūta ielas 30 namā kopīgas alkohola lietošanas laikā 
ir radušās domstarpības starp kaimiņiem. Ierodoties 
notikuma vietā, konflikts jau bija atrisināts;

9.11. – Sauriešos no aptiekas jaunietis nozaga 
kasti ar hemotogēnu;

11.11. – Apsekota Stopiņu novada pašvaldības 
teritorija ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas “Lat-
vijas valsts karoga likuma” normu prasības – Latvi-
jas valsts karoga izkāršana likumā noteiktās dienās;

16.11. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukts jaunietis, kurš Upeslejās starp namiem Nr.5 
un Nr.7 apkrāsoja sienas bērnu laukuma nojumē;

18.11. – Apsekota Stopiņu novada pašvaldības 

teritorija ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas “Lat-
vijas valsts karoga likuma” normu prasības – Latvi-
jas valsts karoga izkāršana likumā noteiktās dienās. 
Brīdinātas 107 personas;

20.11. – Tika saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Līčos, mājās “Bebri”, ierodoties notikuma 
vietā, skandāla rīkotājs tika aizturēts un uz rakstiska 
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils ie-
cirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo atrodoties alko-
hola reibuma stāvoklī var nodarīt kaitējumu sev vai 
apkārtējiem;

22.11. – Tika saņemta informācija par to, ka Ulbro-
kā Institūta ielā Nr.30 notikusi laupīšana un ir atņemta 
gāzes pistole. Par doto faktu VP Rīgas reģiona pārval-
des Salaspils iecirknī ir uzsākts Kriminālprocess;

23.11. – Tika saukta pie administratīvās atbildī-
bas persona, kas dedzināja sadzīves un rūpnieciskos 
atkritumus;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai 
nogādātas 3 personas, pārrunas veiktas ar 39 perso-
nām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem notei-
kumiem sodītas 8 personas, par transporta novietoša-
nu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus 
saņēmuši 6 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 26 personas.

Pašvaldības policija ir atradusi zagtus bērnu rati-
ņus. Ja jums ir nozagti bērnu ratiņi, lūdzam zvanīt uz 
pašvaldības policiju pa tālr.67910901.

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada  
pašvaldības policijas un Valsts policijas  

materiāliem.

Atteikt dzīvojamās telpas izīrēšanu 2 personām; z
piedāvāt dzīvojamo telpu izīrēšanai 1 personai; z
uzdot Stopiņu novada Iepirkumu komisijai līdz  z

31.10.2009. organizēt malkas iepirkumu 600 (t.sk. 
10% neparedzētais apjoms) kubikmetru apjomā;

atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai; z
atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem  z

33 personām;
piešķirt nomā zemi mazdārziņa izveidošanai 5  z

personām;
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6 īpašu- z

miem;
atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas rajo- z

na Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR nepilsoņiem;
atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 2  z

īpašumiem;
atļaut uzsākt detaļplānojuma izstrādi 1 īpašu- z

mam;

apstiprināt 2 zemes ierīcības projektus; z
piekrist pārņemt Stopiņu novada pašvaldības īpa- z

šumā no SIA “Stone Development” Gabru ciemata 
infrastruktūras objektus – ielas (Medus iela un Gabru 
iela), ūdensapgādes sistēmu un apgaismojuma sistē-
mu pēc uzskaitīto dokumentu iesniegšanas;

atļaut SIA “PALMER” metāllūžņu pārkraušanu  z
angārā;

pagarināt SIA “M.V.M” tirdzniecības atļauju  z
mazumtirdzniecībai ar ziediem Institūta ielā 38, Ul-
brokā, Stopiņu novadā, uz vienu gadu;

apstiprināt pašvaldības autoceļu uzturēšanas kla- z
ses 2009./2010.gada ziemas periodam;

apstiprināt pašvaldības autoceļu ikdienas uzturē- z
šanas darbu specifikācijas;

Stopiņu novada pašvaldībai pārņemt Juglas sana- z
torijas internātpamatskolas funkcijas, tiesības, saistī-
bas, prasības, mantu, lietvedību un arhīvu;

uzdot Stopiņu novada iepirkumu komisijai veikt  z
iepirkuma procedūru likuma noteiktajā kārtībā Zie-
massvētku paciņu iegādei pašvaldības administratī-
vajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem;

atteikt izmaksāt pašvaldības pabalstu 1 vecākam,  z
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu nova-
da izglītības iestādēs pirmskolas izglītības program-
mas apguvei;

izmaksāt pašvaldības pabalstu 1 vecākam, kuru  z
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas izglītības programmas 
apguvei;

iznomāt telpas Institūta 22, Ulbroka, Stopiņu no- z
vads, sporta un veselības nodarbībām;

atbalstīt Pierīgas reģiona pašvaldību iestādes “Iz- z
glītības, kultūras un sporta pārvalde” dibināšanu;

reģistrēt individuālo darbu 1 pašnodarbinātai  z
personai.

Īstenot projektu “Alternatīvās aprūpes pakal- z
pojumu pieejamības veicināšana un uzlabošana 
Stopiņu novadā” un iesniegt projekta pieteikumu 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpo-

jumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra 
cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma 

“Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūra” 3.1.4.4.aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamības attīstībai”;
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā,  z

kas sastāda Ls 4503,71.

20.novembra ârkârtas sçdç (protokols Nr.14) nolemts:

Privatizācijas konts Autoceļu fonds Dabas resursu nodoklis

Ieņēmumi un izdevumi

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

2009.gada 
plāns, Ls

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

2009.gada 
plāns, Ls

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

2009.gada 
plāns, Ls

Konsolidētā 
speciālā budžeta 

izpilde uz 
01.11.2009.

Izpilde % 
pret gada 

plānu

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 3000 3942 131,40 192000 115533 60,17
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 32 64,00 50 10 20,00 300 349 116,33
Mērķdotācija pašvaldību autoceļu(ielu) fondiem 82823 71058 85,80
Tekošā gada ieņēmumi 3050 3974 130,30 82873 71068 85,76 192300 115882 60,26
Atlik.gada sākumā 19643 19643 3778 3778 102011 102011
Izdevumi kopā 22693 1230 5,42 86651 70207 81,02 294311 37960 12,90
Finansēšana(atlikuma pārnešana uz pamatbudžetu) -22387
Atlikums perioda beigās 0 0 0 4639 0 179933

Konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpilde uz 2009.gada 1. novembri (Ls)
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2009.gada novembris

Oktobrī kļuva zināms, ka Ulbrokas vidus-
skola ir ieguvusi Sorosa fonda – Latvija (SFL) 
finansiālu atbalstu projekta ”Ulbrokas vidus-
skolas kapacitātes veicināšana “Izglītotai un 
konkurētspējīgai sabiedrībai” un “Brīvprātīgo 
omīšu dienests” ” realizēšanai. 

Projekts notiks SFL programmas “Pārmai-
ņu iespēja skolām” ietvaros. Tā galvenā ideja 
ir Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzī-
votāju izglītības un sociālo vajadzību atbalsts. 
Projekta “Pārmaiņu iespēja skolām” mērķis ir 
veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunk-
cionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta 
centriem, veidojot partnerības starp pārvaldes, 
izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sek-
tora organizācijām. Sorosa fonds – Latvija pro-
jektu īstenos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju un Latvijas Lauku forumu. Līdzekļi 
mazo skolu atbalstam tiks piešķirti no Dž. So-
rosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda. (In-
formācija balstās uz www.sfl.lv avota)

Ulbrokas vidusskola realizēs projektu, kas 
sastāv no divām daļām: “Izglītotai un konku-
rētspējīgai sabiedrībai” un “Brīvprātīgo omī-
šu dienests”.

Projektā “Izglītotai un konkurētspējīgai sa-
biedrībai” ir paredzēts:

1.Nodrošināt 2. grupām (8 cilvēki katrā) 
angļu valodas apmācību, bez priekšzināšanām, 
pirmdienās un trešdienās 18.00 vai otrdienās 
un ceturtdienās 15.00;

2.Nodrošināt 2. grupām (8 cilvēki katrā) 
angļu valodas apmācību, ar priekšzināšanām 
pirmdienās un trešdienās 15.00 vai otrdienās 

un ceturtdienās 18.00;
3.Nodrošināt 12 cilvēku grupai, kuru dzim-

tā valoda nav latviešu valoda, latviešu valodas 
apmācību pirmdienās un ceturtdienās 18.00;

4.Uzņēmējdarbības un mārketinga pamatzi-
nāšanu un pamatelementu apguve un izpratnes 
iegūšana 12 cilvēku grupai otrdienās un ceturt-
dienās 17.00;

5.Radošās darbnīcas 12 cilvēku grupai (in-
terjera priekšmetu izgatavošana, dažādu mate-
riālu apgleznošana un apdruka, filcēšana, rotas-
lietu izgatavošana); otrdienās 18.00.

Visas augstākminētās apmācības Stopiņu 
novada iedzīvotājiem būs BEZMAKSAS. No-
darbības notiks no janvāra līdz maijam, vasarā 
būs pārtraukums, un turpināsies no septembra 
līdz novembrim. 

Projektam tiek aicināti pieteikties Stopi-
ņa novada iedzīvotāji, kuri galvenokārt pieder 
sociāli neaizsargātākajām grupām: bezdarbnie-
ki, personas bez pastāvīgas darba vietas vai ar 
augstu risku to zaudēt un vecāki, kas atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā. Tomēr, tiek ai-
cināti pieteikties arī Stopiņu novada iedzīvotā-
ji, kuri neatbilst augstākminētajām grupām, jo 
tiks izvērtēta potenciālo projekta “Izglītotai un 
konkurētspējīgai sabiedrībai” dalībnieku moti-
vācija un dzīves nepieciešamība iegūt jaunas 
zināšanas. Liela nozīme būs tam, ka projekta 
dalībnieks iegūtās prasmes un zināšanas iz-
mantos ne tikai personīgiem mērķiem, bet arī 
labumu iegūst Stopiņu novads un sabiedrība 
kopumā, tādejādi pierādot projekta finansētā-
jam par izlietotās naudas lietderību. 

Piesakoties uz pro-
jekta aktivitātēm, tiek 
lūgts iesniegt savu CV 
un motivācijas vēstuli, 
kurā jāapraksta kādēļ 
Jums ir nepieciešamas 
konkrētās zināšanas 
un ko tās dos perso-
nīgi, kā arī sabiedrībai 
kopumā. Ņemot vērā to, ka daudzām ģimenēm 
nav pieejams internets, dators un printeris, pie-
teikumus ir iespējams iesniegt ne tikai elektro-
niski, bet arī personīgi rakstot ar roku. Krievva-
lodīgie pieteikumus uz latviešu valodas apmācī-
bu var iesniegt krievu valodā.

CV un motivācijas vēstuli var rakstīt ar 
roku vai elektroniski un sūtīt pa pastu Ulbro-
kas vidusskola, ciemats “Vālodzes”, Stopiņu 
novads, Rīgas rajons, p.n. Ulbroka, LV-2130 
vai iesniegt personīgi Ulbrokas vidusskolā, no-
dodot dežurantam ar norādi projektam “Pār-
maiņu iespēja skolām” vai arī sūtīt uz e-pastu: 
supervizors@inbox.lv. Tuvāka informācija pie 
Ulbrokas vidusskolas sociālā pedagoga Mārī-
tes Grīviņas – Krauzes, tālr. 67910640, lūgums 
zvanīt no 9.00 – 14.00, no otrdienas līdz piekt-
dienai vai e-pasts: supervizors@inbox.lv

Projekta otras daļas, “Brīvprātīgo omīšu 
dienests”, ideja radās izmainoties valsts pensi-
ju politikai. Daudzi pensijas vecuma cilvēki ir 
pārtraukuši savas aktīvās darba gaitas, bet lab-
prāt turpinātu darboties. Tajā pašā laikā, ģime-

Ulbrokas vidusskolas kapacitâtes veicinâðana “Izglîtotai un 
konkurçtspçjîgai sabiedrîbai” un “Brîvprâtîgo omîðu dienests”

2009. gada 6. novembrī, Ulbrokā tika parakstīta 
Līguma vienošanās – Līgums: “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ulbrokā” (Nr. VIDM 2008/122) 
par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstī-
ba Ulbrokā” . Pakalpojumu (projektēšanu un būvdar-
bus) nodrošinās personu grupa “AS “K&H” un SIA 

“Mūsu māja””. Akceptētā līguma summa (t.sk. PVN) 
2 373 914,85 LVL. Līguma termiņš 22 mēneši.

Projekta realizācijas termiņš līdz 2012. gada 20. 
novembrim.

Tostarp – 2009. gada 6. novembrī, Ulbrokā no-
tika Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” 
darbu uzsākšanas sanāksme.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no P/a “Saim-
nieks”, Stopiņu novada domes, projekta būvuzrau-
dzības uzņēmuma SIA “ASMĀRA”, kā arī projektē-
šanas un būvdarbu uzņēmumu pārstāvji no personu 
grupa “AS “K&H” un SIA “Mūsu māja””, kuri veiks 
projektā paredzētos darbus pa posmiem: 1. Posms – 
Dzeramā ūdens iegūšana, sagatavošana un uzglabā-
šana Ulbrokā; 2 Posms – Ulbrokas Notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu (NAI), Centrālās kanalizācijas sūkņu 
stacijas (KSS) un spied vada rekonstrukcija; 3 Posms 

– Ūdens un kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija un 
paplašināšana Ulbrokā.

Klātesošie sanāks-
mes dalībnieki tika in-
formēti par nepieciešamajām darbībām tālākai darbu 
izpildei un plānošanai.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un tas 
ir ieguldījums iedzīvotāju nākotnei. Finansējuma sa-
ņēmējs šī projekta ietvaros ir p/a “Saimnieks”, uzrau-
dzību nodrošina LR Vides Ministrija.

P/a “Saimnieks” Personāla –Juridiskā daļa

Informâcija par Eiropas Savienîbas Kohçzijas fonda projektu  
“Ûdenssaimniecîbas pakalpojumu attîstîba Ulbrokâ”

2009. gada 
2. novembrī, P/a 

“Saimnieks” pa-
rakstīja Līgumu 
par Eiropas Sa-
vienības fonda 
projekta īstenoša-
nu un Eiropas Re-

ģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekts: “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu re-

konstrukcija Upeslejās” Projekta kopējās izmaksas 

LVL 1 011 372,45, īstenošanas termiņš 18 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 

351 402,00. 
Atbalsta summa – 95% no attiecināmajām iz-

maksām , nepārsniedzot LVL 333 831,90 t.i., ERAF 
līdzfinansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, 
nepārsniedzot LVL 298 691,70. Valsts budžeta līdzfi-
nansējums 10% no attiecināmajām izmaksām, nepār-
sniedzot LVL 35 140,20.

Stopiņu pašvaldības finansējums LVL 502 013,10. 
Neattiecināmo izmaksu PVN 175 527,45.

Īss projekta apraksts: Šis finansējums tiks iz-
mantots Upesleju ciemata Notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu rekonstrukcijai. 

Projekta mērķi un ieguvumi: Izbūvējot notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas Upesleju ciemā tiks no-
drošināta atbilstošas kvalitātes notekūdeņu attīrīšana 
ar pietiekamu iekārtu jaudu visiem ar centralizētiem 
kanalizācijas pakalpojumiem nodrošinātiem iedzīvo-
tājiem ne tikai Upeslejas ciemā, bet arī Sauriešu cie-
mā, kuru notekūdeņu sistēma ir pievienota Upesleju 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Notekûdeòu attîrîðanas iekârtu rekonstrukcija Upeslejâs

Nobeigums 5.lpp. 
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2009.gada novembris

 Atbrauca Mārtiņš, atrībināja,
 Pakāra mēteli vārtu stuburā.
 Aizbrauca Mārtiņš, norībēja,
 Aiznesa mēteli zobena galā.

Šī gada 10.novembrī, tieši Mārtiņdienā, 
“Krēslas stundā” Stopiņu novada Ulbrokas biblio-
tēkas lietotāji vakarēja, klausoties Knuta Hamsu-
na dzīvesgājumā un Johana Ludviga Runeberga 
varoņsāgas “Leitnants Stols” lasījumā.

Pasākumu apmeklēja Ulbrokas bibliotēkas 
lietotāji no dažādiem novada ciematiem, Šogad, 
kā allaž, mums vakarēšanā pievienojās arī jauni 
Ziemeļvalstu kultūras cienītāji. Paldies par izrādī-
to interesi un vēlmi uzzināt ko jaunu.

Pasākuma pirmajā daļā atzīmējām norvēģu au-
tora Knuta Hamsuna 150-gadi (rakstnieks dzimis 
1859.gada 4.augustā). Arī Norvēģijā šogad ar pla-
šām svinībām, četrās ar Hamsuna dzīvi saistītās paš-
valdībās atzīmēta rakstnieka jubileja. Vienā no paš-
valdībām – Hāmarējā šī gada augustā atvērts Ham-
suna centrs. Savukārt, Ulbrokas bibliotēka saviem 
lasītājiem piedāvā iepazīties ar bibliotēkas īpašumā 
esošajiem Hamsuna darbiem – “Pāns”, “Viktorija, 

“Jūsmotājs”, Ingara Šletena Kollūena darbu “Knuts 
Hamsuns : Dzīve, daiļrade un laiks”, kā arī šī gada 
žurnālā “Karogs” publicētos analītiskos aprakstus 
par Knuta Hamsuna dzīvi un darbiem. 

Latvijā kopumā notikuši vairāki pasākumi vel-
tīti Hamsuna 150 gadadienai. Ziemeļvalstu kino-
dienās “Arsenālā” demonstrētas pēc Hamsuna ro-
māniem “Zemes svētība” un “Bads” uzņemtās fil-
mas. Nacionālajā Mākslas muzejā oktobrī bija ska-
tāma rakstniekam veltītā izstāde “Klātbūtne. Ham-
suns Latvijā”. Rīgā norisinājusies arī konference 

“Knuts Hamsuns. Laika balsis un atbalsis”. Knuta 

Hamsuna gadā Latvijā norisinājusies Jauno talan-
tu skola “Hamsuns parafrāzēs”. Par veiksmīgākā 
darba autori šī gada talantu skolā tika atzīta Justīne 
Kļava ar darbu “Slaisti”, ar kuru interesenti varēs 
iepazīties Prozas dienās, kas norisināsies decembrī. 
Stāsta fragmenti jau tagad lasāmi žurnāla “Karogs” 
septembra numurā. Savukārt, Ulbrokas bibliotēka 
savus lasītājus rosina, ja vien iespējams, ieklausī-
ties Filoloģijas zinātņu doktores, Daugavpils Uni-
versitātes asociētās profesores Maijas Burimas la-
sītajās lekcijās par Ziemeļvalstu rakstniekiem. Bet 
tepat, bibliotēkā bija skatāma arī neliela Knutam 
Hamsunam veltīta izstāde.

Kā katru gadu, risinājām tematiskas sarunas, 
kuru nosaukums šī gada “Krēslas stundā” bija 

“Karš un miers Ziemeļvalstīs”. Šī tēma aptver tā-
dus jautājumus kā Ziemeļvalstu savstarpējos ne-
mierus un konfliktus ar citām valstīm, jautājumus, 
kas saistīti ar Ziemeļvalstīs dzīvojošajiem ieceļo-
tājiem, pastāvošajām pārvaldes iekārtām Ziemeļ-
valstīs, arī pretstatiem – karu un mieru, gaismu un 
tumsu, gadalaikiem un ar tiem saistītajām sajūtām. 

“Krēslas stundas” viesi piedalījās sava veida vikto-
rīnā, kas saistīta ar Ziemeļvalstu karogu izcelsmi 
un nozīmi. Šī gada krēslā kopīgi klausāmo darbu, 
kas arī veltīts kara un miera tēmai, mums nolasīja 
bibliotēkas labs draugs Juris Bergs.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas “Krēs-
las stundā” šogad viesojās Kultūras akadēmijas 

Latvijas – Norvēģijas starptautisko kultūras sa-
karu studiju programmas studente un Ulbrokas 
bibliotēkas cītīga lasītāja Anna Granta, kas stāstī-
ja par Vikingu laikiem, iemesliem, kāpēc vikingi 
aizsākuši savus sirojumus un karošanu, kā arī par 
vikingu dzīves ieražām. Šī tēma rosināja mūsu la-
sītājus pašus atcerēties par saviem senčiem, kuri, 
iespējams, cēlušies no vikingu vidus kā arī dažā-
dām tradīcijām laivu uzbūvē, kuras latvieši pārņē-
muši no vikingu karotājiem.

Pasākums turpinājās ar jau minēto gadalaiku 
izjūtām, koncentrējoties uz rudens un ziemas ga-
dalaiku maiņu – Mārtiņiem. Tos ieskandinājām 
ar pašas Mārtiņmātes Māras Priedītes un Ilgas 
Narvilas dziedātajām tautasdziesmām. Lasījām ar 
gadu laikā novērotajām laika parādībām saistītos 
ticējumus. “Ja Mārtiņi miglaini – būs silta, mīk-
sta ziema”, bet “ja uzkritis pirmais sniegs, līdz 
ragavu ceļam palikušas sešas nedēļas”, tāpēc ap 
Ziemassvētkiem gaidīsim baltas, jaukas sniega 
kupenas. Un tad varbūt lieti noderētu silts mai-
zes kukulītis.

Bibliotēkas viesiem bija iespēja ielūkoties vi-
zuāli atainotās seno prasmju zinībās, maizes cep-
šanā pēc sentēvu tradīcijām, vērojot kā top mai-
zīte abrā, kā tiek veidotas mazas maizes doniņas, 
kas notiek ar malku kurināmā krāsnī, maizes ku-
kulītim cepoties. Gremdējāmies atmiņās par nese-
no Smiltenes un Blomes lauku mājas “Donas” ap-
ciemojumu, Mārtiņdienu gaidot.

 Vakars sveču gaismā noslēdzās ar kopīgu 
dziedāšanu un vienotības sajūtu, sagaidot ziemas 
atnākšanu Stopiņos. Sakām paldies visiem aktīva-
jiem dziedātājiem, diskusiju risinātājiem, un gai-
dām jūs atkal ciemos pie mums, Ulbrokas biblio-
tēkā! Paldies arī Norden (Ziemeļi) – Ziemeļu Mi-
nistru padomes birojam Latvijā un tā bibliotēkai, 
kas ik gadu aicina visus bibliotēku darbiniekus un 
bibliotēku lasītājus pievienoties kopīgajai Krēslas 
stundas svinēšanai.

Stāsti, ko stāstījām, ir kā gaismas starojums 
savstarpējā saskarsmē un ikdienas dzīvē.

Krçslas stunda Ulbrokas bibliotçkâ
Daiga BRIGMANE 
Bibliotēkas vadītāja  
Ieva MŪRNIECE 
Sistēmbibliotekāre 

Vakara Viesi ieklausās J.Berga priekšlasīJumā.

Vai jûs zinâjât:
Novada ie-

dzīvotājs un ka-
ratē treneris Ed-
gars Aizpurietis 
Eiropas  čem -
pionātā Ašiha-
ra-karatē ir iz-
cīnījis zelta me-
daļu kategorijā 
35+, finālā uz-
varot ļoti spēcī-
gu sportistu no 
Krievijas. Kop-
vērtējumā 15 
komandu konkurencē Latvijas komanda (3 
sportistu sastāvā) ieguva 3. vietu, piekāpjoties 
tikai Krievijas (20 sportisti) un Rumānijas (25 
sportisti) izlasēm. E. Aizpurietis savu uzvaru 
velta visiem Latvijas iedzīvotājiem, novēlot 
nepadoties šajos grūtajos laikos, cīnīties par 
sevi un saviem tuvajiem, neskatoties ne uz kā-
diem ārējiem apstākļiem!

nēs, kurās ir mazi bērni, var rasties gadījumi, 
kad bērna nestrādājošam vecākam jādodas dar-
ba meklējumos, uz darba pārrunām vai tālāk-
izglītības kursiem, kā arī ir kāda cita nepiecie-
šamība. Var izveidoties situācija, ka bērns, kas 
apmeklē bērnudārzu, negaidīti saslimst un ve-
cākiem jāmeklē risinājums šādā situācijā. 

Projekta ideja ir pensijas vecuma cilvēkam 
un maza bērna vecākiem uzzināt vienam par 
otru. Bērnu pieskatītu viņa dzīvesvietā vai vietā, 
par kuru vienotos vecāki ar “omīti”. Kā “Omīte” 
projekta ietvaros tiek domāts pensijas vecuma 
cilvēks, kas konkrētajam bērnam nav radinieks, 
bet labprāt ģimenei palīdzētu mazuļa pieskatī-
šanā. Nozīme būtu tam, lai bērns dzīvotu netā-
lu no sava potenciālā pieskatītāja. Projektā tiek 
laipni aicināti pieteikties arī pensijas vecuma 
kungi, kuri labprāt darbotos kā “Opīši”. 

Projekts nenodrošina auklītes darba apmak-
su. Par to savstarpēji vienojas bērna vecāki ar 
cilvēku, kurš pieskatīs mazuli. Projekta ietvaros 

ģimenei tiks palīdzēts atrast uzticamāko bērni-
ņa pieskatītāju un risinātas neskaidrības, kā arī 
konfliktsituācijas, kas varētu rasties starp ģime-
ni un “omīti”. Vienu reizi mēnesī “omītēm” vai 

“opīšiem” tiktu nodrošināta iespēja tikties pie ka-
fijas tases un aprunāties vienam ar otru.

“Brīvprātīgo omīšu dienests” nav alternatīva 
bērnudārzam vai algotai auklītei. Tas ir īslaicīgs 
atbalsts mazu bērnu vecākiem uz dažām stundām 
nedēļā, kas balstās uz ģimenes, omītes (aukles) 
un “Brīvprātīgo omīšu dienesta” sadarbību.

Pensijas vecuma cilvēkus, kuri vēlas pie-
teikties par “omīti” vai “optīti” un ģimenēm, 
kurām nepieciešams atbalsts bērniņa pie-
skatīšanā lūgums pieteikties Ulbrokā pensio-
nāru biedrībā vai pie Ulbrokas vidusskolas 
sociālā pedagoga Mārītes Grīviņas – Krau-
zes, tālr. 67910640, lūgums zvanīt no 9.00 

– 14.00, no otrdienas līdz piektdienai vai e-
pasts: supervizors@inbox.lv.

Ulbrokas vidusskola pateicas Sorosa fon-
dam – Latvija un Stopiņu novada domei par 
projekta atbalstu.

ë Sākums 4.lpp.
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Novembris mūsu iestādē bijis ļoti rosīgs, da-
žādiem interesantiem vēl nebijušiem pasākumiem 
piesātināts mēnesis. Mēnesis sākās ar īstām spor-
tiskām kaislībām. Abas sporta skolotājas Taņa 
Trofimova un Irina Iļjiča noorganizēja visiem ies-
tādes vecākās un sagatavošanas grupas bērniem 
tautas bumbas sacensības sporta zālē. Katra gru-
pa bija padomājusi par atšķirīgas krāsas krekliņu 
savai komandai. Sacensības gars bija pārņēmis 
ne tikai bērnus, bet arī grupu skolotājas un visus 
līdzjutējus zālē! Bērni ar milzīgu prieku un spor-
tisku garu cīnījās par godalgotām vietām. 

Visu novembra mēnesi dzīvojām patriotis-
ko noskaņu gaisotnē. Pagājušajā gadā Baložu PII 

“Avotiņš” organizēja bērnu zīmēšanas festivālu, 
kurā, gūstot pieredzi, piedalījās mūsu iestādes “Za-
ķēnu” grupas bērni kopā ar skolotāju Inesi Blagovu. 
Šogad nolēmām par godu Lāčplēša dienas 90 gads-
kārtai11.novembrī mūsu pirmsskolas iestādē noor-
ganizēt bērnu zīmēšanas festivālu , kura moto bija:

 “Man viņa- visskaistākā.
 Latvija, mana Latvija!”
Bērni ar milzīgu atbildības sajūtu zīmēja savu 

Latviju! Katrs no zīmēšanas festivāla dalībniekiem 
strādāja ar sev izvēlēto zīmēšanas tehniku. Katrs 
no bērna darbiņiem bija īpašs un neatkārtojams. 
Kad festivāla dalībnieki savus darbiņus bija beiguši 
kopā ar Rīgas gaili( sporta skolotāju Irinu Iļjiču) un 
melno kaķi ( mūzikas skolotāju Līgu Kurzemnieci) 
devās uz sporta zāli mazliet atpūsties un parotaļā-
ties, kamēr skolotājas un pieaicinātais viesis- māks-
las skolas skolotāja Santa Podgaiska uz vienas no 
mūzikas zāles stiklotajām sienām izveidoja tādu kā 

zīmēšanas festivāla dalībnieku darbu izstādi. Mil-
zīgs bija bērnu pārsteigums un pieaugušo gandarī-
jums, un prieks par jaunatklāto bērnu darbu galeri-
ju. Esam nolēmuši vēl vienu jauku pasākumu iestā-
dē pārvērst kā tradīciju un organizēt katru mācību 
gadu novembra mēnesī. Tā būtu kā jauka dāvana 
Latvijai dzimšanas dienā!

Jauka tradīcija mūsu iestādē ir sadarbībā gru-
pu skolotājām ar mūzikas skolotājām bērnu teātru 
iestudējumi, kurus noskatās gan visu iestādes gru-
pu bērni, gan arī iestādes vecāki. Vecāki ar izdo-
mu un fantāziju veido katram aktierim nepiecieša-
mo masku, kurā bērns pārtop, piemēram, par zirni 
vai ziedu feju, vai Rīgas torņa gaili... Šajā pusga-
dā šādi bērnu uzvedumi mūs priecējuši divreiz: 

“Kāpēcīšu” grupas uzvedums
 “Zirnis” un “Saulītes” grupas uzvedums “Kas 

notika Rīgas pilsētā?” Šogad novembrī, mēs atzī-
mējām Latvijas 91. dzimšanas dienu. Svētku kon-
certos piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu 
audzēkņi ar savām skolotājām. Ja daudzi pieaugu-
šie savu attieksmi pret valsti sasaista ar politiku un 
pašreizējo situāciju valstī, taču bērniem šī dzimte-
nes mīlestība ir tīra un patiesa. Mēs uzskatām, ka 
ļoti svarīgi ir tieši pirmsskolas vecumā audzināt 
bērnos nacionālo piederības apziņu, patriotisma jū-
tas un cieņu pret valsts simboliem, lai izveidotos 
jaunā paaudze, kas apzinās un saglabā tautas tradī-
cijas, nacionālās un kultūrvēsturiskās vērtības.

Ar sirsnīgām, gaišām domām un laimes vēlē-
jumiem savai tēvzemei, bērni un pedagogi rokās 
sadevušies dziedāja Latvijas himnu. Savu vēlē-
jumu Latvijai un bērniem izteica arī PII vadītāja 
Lelde Sturme abos Latvijas dzimšanas dienai vel-
tītajos svētku koncertos. Caur mūsu tautas dzies-
mu, pasaku, teiku, rotaļu un deju bērni mācās mī-
lēt savu dzimto zemi, novadu un mājas -“manas 
mājas ir tur, kur ir mana sirds!”

 Jau pienākusi ir pirmā Advente un zālē stāv 
skolotāju kopīgi darinātais Adventes vainags, kas 
mūsu iestādē ienes klusu un gaišu noskaņu. Vēl 
aizvien varam priecāties un būt lepni par mūsu ra-
došā kolektīva artistiskumu un nerimstošu darba 
un dzīves sparu! 

 Mīļš paldies visiem pedagogiem un vecā-
kiem, kas piedalījās svētku un pasākumu organi-
zēšanā un sagatavošanā!

Novembris – Latvijas krâsâs
Evija KUBILE, PII ‘’Pienenīte’’ metodiķe 
Lelde STURME, PII ‘’Pienenīte vadītāja

Mana vasara
ë Sākums iepriekšējā numurā

Apmaiņas laikā katru dienu tika organizētas 
dažādas aktivitātes – valstu prezentēšana, orientē-
šanās, netradicionālās sporta spēles un citas akti-
vitātes. Daudzas nodarbes tika rīkotas jauktās gru-
pās. Katru otro vakaru aktivitātes organizēja paši 
jaunieši – bija interesanti piedalīties un skatīties 
kā visi tiek iesaistīti savu “mazos projektu” tapša-
nā un savu ideju īstenošanā.

Tā kā bijām ļoti gatavojušies Latvijas valsts 
prezentācijai, tad ar lielu interesi vērojām citu val-
stu prezentācijas, kas vairāk pievērsa mūsu uzma-

nību un raisījās daudz sarunu par mūsu un citu tau-
tu kultūrām un tradīcijām. Bija liels prieks , ka visi 
vienbalsīgi gan līderi, gan jaunieši atzina Latvijas 
grupas prezentāciju par vislabāko, kas mūs savu-
kārt darīja lepnus. Nometne ilga 10 dienas. Pirm-
spēdējā dienā notika olimpiskās spēles, kurās mēs 
pārliecinoši uzvarējām. Šo spēļu laikā es pirmo rei-
zi šāvu ar īstu loku un darījām daudzas citas jautras 
lietas. Un pēdējās dienas vakarā tika uzrīkota atva-
du disene. Joki, smiekli un anekdotes pavadīja mūs 
visu kopā pavadīto laiku. Visi mēs jutāmies kā vie-

na liela ģimene. Arī ceļš turp, kad lidojām un mā-
jup ceļš- braucot ar vilcienu un autobusu man ļoti 
patika, jo bija iespēja vērot caur logu gan debesis, 
gan kalnu virsotnes un pavadīt kopā daudz patīka-
mus mirkļus. Lai gan viena meitene izmežģīja kāju, 
kuru franču ārsti ielika ģipsī, neradīja mūsos skum-
ju garastāvokli, bet mūsu latviešu grupu vēl vairāk 
saliedēja, jo neļāvām Kristīnei skumt, bet palīdzē-
jām piedalīties visās aktivitātēs gan nesot viņu uz 
rokām, gan atrodoties viņas tuvumā.

Par šiem jaukajiem piedzīvojumiem esmu 
pateicīgs Latvijas Audžuģimeņu biedrības darbi-
niekiem, jo viņi deva brīnišķīgu iespēju iepazī-
ties ar jauniešiem no citām valstīm un iegūt jau-
nus draugus.

Mēs gribētu mazliet pastāstīt par sporta dienu 
Ulbrokas vidusskolā, kura notika 22.oktobrī.

Šis, mūsuprāt, bija grandiozs pasākums gan 
pavisam mazajiem, gan lielajiem. Protams, spor-
ta spēļu līmeņi atšķīrās. Mazākās klasītes izmēģi-
nāja vairākas atrakcijas, no kurām katrai bija savs 
īpašs uzdevums. Mazo sportistu bija daudz un vi-
siem bija milzīgs prieks piedalīties sporta dienas 
aktivitātēs. Rītu iesākām ar rīta vingrošanu skolo-
tājas Lilijas vadībā, arī lielie bērni ar prieku vin-
groja līdzi mazajiem. 

Pamatskolas bērniem bija cits uzdevums-sa-
censties futbolā un strītbolā. Komandas sastāvēja 
ne tikai no zēniem, bet arī no atjautīgām un dros-
mīgām meitenēm, kuras mērojās spēkiem ar zē-
niem, un tas labi viņām padevās. Bija redzama uz-
varas kāre katra dalībnieka acīs. Protams, kad tika 
izlemts un pēc punktiem saskaitīts, kurai klasei 
kāda vieta, tad tika dalītas medaļas par godpilna-
jām ieņemtajām vietām. Mazo sākumskolēnu acīs 
staroja prieks ne tikai par šo jauki sarīkoto dienu, 
bet arī par saviem sasniegumiem. 

12.klases skolēni, kuri tiesāja sacensībās, va-
rēja ļauties prieka eiforijai, kopā ar mazajiem da-
lībniekiem.

Visvairāk mēs gaidījām volejbola spēli. Volej-
bola spēlē sacentās vidusskolas apvienotā koman-
da ar mūsu vissportiskākajiem skolotājiem. Spēle 
bija aizraujoša un patiešām interesanta . Bija aiz-
raujoši vērot kā šīs divas vienlīdz spēcīgās ko-
mandas spēlē. 

Tāpēc mēs sakām paldies visiem sporta dienas 
dalībniekiem un līdzjutējiem par atbalstu. Un liels 
paldies skolotājiem Aināram un Lilijai par sagādā-
to prieku gan maziem, gan lieliem skolēniem.

Sporta diena Ulbrokas 
vidusskolâ

S.MILEIKA un I.PROKOFJEVA 
12.klases skolnieces

Artūrs ZELTIŅŠ 
speciāli “Tēvzemītei”
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 “Integrācijas projekts sociāli mazturīga-
jiem Rīgas rajonā Stopiņu novadā Dienas cen-
trā “Saurieši”” – finansē Vācijas katoļu labda-
rības organizācija “RENOVABIS” sadarbībā ar 
Caritas Latvija un Stopiņu novada domi, Caritas 
Latvija projekta Nr. LV017951

Projektā iesaistās bērni, skolēni, jaunieši un pie-
augušie, kuri apmeklē kursus. Projekts orientēts uz 
Sauriešu, Upesleju, Ulbrokas ciematu iedzīvotājiem.

(Raksta pilno redakciju varat lasīt Stopiņu 
novada mājas lapā www.stopini.lv sadaļā  dienas 

centrs “Saurieši”)
] ] ]

30.oktobrī dienas centrā Saurieši notika sa-
censības “Superpuika un supermeitene”.

Šo dienu visi gaidīja ar nepacietību, centra 
telpas bija skolēnu un jauniešu pārpildītas, jo 
katrs vēlējās piedalīties sacensībās, parādīt savas 
prasmes un sportiskumu.

Jaunākajiem dalībniekiem bija jāprot mest 
šautriņas un bumbiņas mērķī, prasmīgi lidināt 
lidojošos šķīvīšus, tālumā aizripināt pildbumbu, 
lekt ar lecamauklu, pildīt matemātiskus vingrinā-
jumus. Jaunāko klašu skolēnu konkurencē uzvaru 
guva Sofija Loginova un Aleksandrs Genkins.

Vecāko klašu skolēniem un jauniešiem sacen-
sībās bija jāparāda savas prasmes roku saliekša-
nā un iztaisnošanā, šuatriņu mešanā, dambretē un 
novusa spēlēs.

Par superpuiku kļuva Ruslans Alts, Artūrs 
Vehodko, bet sīvā meiteņu konkurencē uzvaru 
guva Nadzežda Filimonova.

Paldies pasākuma organizatoram Aināram 
Vaičulenam par pasākuma vadīšanu un organizē-
šanu un Stopiņu novada domei par balvām uz-
varētājiem.

] ] ]

Biedrība “Misija par ģimeni” iesniedza un 
Valsts kultūrkapitāla fonds apstipināja projektu “Lai 
smaržo sveces gadu mijā”. Ar Stopiņu novada do-
mes atbalstu nodarbības notiek Dienas centrā Sau-
rieši, projektā piedalās Sauriešu, Upesleju ciematu 
bērni un skolēni, arī Stopiņu pamatskolas 9.klases 
audzēkņi izmēģinās savas prasmes sveču liešanā, lai 
sveces uzdāvinātu savai skolai un skolotājiem. Pro-
jekta dalībnieki tin sveces no vaska plātnēm un no 
vaska lej formiņās novembra un decembra mēne-
šos katru sestdienu pl. 11.00. Nodarbības notiks līdz 
Ziemasvēkiem. 23.decembrī notiks sveču izstāde, 
kurā dalībnieki parādīs savus darbiņus. 

Sveču liešanu turpināsim arī Sveču dienā feb-
ruāra mēnesī.

Aija Šibājeva,  
Dienas centra “Saurieši” vadītāja

Plūcat meitas puķu pušķus
Dažādi izraibotus
Zilus, baltus, iedzeltenus
Kas vasaru uzziedēja.

/Latviešu tautasdziesma/
Miķeļdienas rīts ciematā “Upeslejas” uzausa 

spirgts un rūgtenu smaržu pilns. Čaklākos iedzīvo-
tājus, jau agrumā, priecēja dienas centra aktīvistu 
sagādātās košās kompozīcijas, liecinot par bagāto 
un krāšņo ražu ģimeņu mazdārziņos.

Paldies par atsaucību Grandbergas-Rāviču, 
Miķelsonu ģimenēm un E.Ūzules kundzei.

Nedēļas nogalē ciemata kultūras centra iedzī-
votājus aicināja uz ārstniecisko tēju un aukļu de-
gustācijas pēcpusdienu.

Pie, ar krāsainām kļavu lapām un aromātis-
kiem drogu linu maisiņiem, rotāta galda sēdās ak-
tīvākās un zinošākās dāmas.

Farmaceite Daiga Inzule izsmeļoši iepazīs-
tināja, ar augu kā kumelītes, ķimenes, kliņģerī-
tes, pelašķi iedarbību dažādās koncentrācijās, uz 
mūsu organismu.

Tika izgaršotas un izrunātas iecienītāko dro-
gu receptes. Daiga ieteica viena veida uzlējumu 
nelietot ilgāk kā divas nedēļas. Degustējām vij-
griežu, upesmētru un pelašķu tēju. Īpašu atzinību 
guva Annas Logackas sagatavotais maisījums no 
piparmētrām, melisas un raudenēm. Tās tika sal-
dinātas ar svaigu Latvijas medu.

Uzzinājām arī par retāk uzturā izmantoto ze-
meņu un aveņu lakstu, madaru, ugunspuķes, ceļ-
mallapas iedarbību. Paldies ciemata iedzīvotājai 
Ievai Lībekai, kas pasākuma dalībnieces pacienā-
ja ar bagātīgi augļiem greznoto, gardo kliņģeri. 

Vakara dalībnieces pārrunāja par vitamīniem 
augļu un ogu: cidonijas, dzērvenes, brūklenes, 
vilkābeles un irbenāju izmantošanu uzturā. Dalījās 
pieredzē par sagatavotajiem krājumiem ziemas mē-
nešiem. Pensionāre Ludmila Podoļeva deva visiem 
izgaršot, pašas gatavoto pieneņu ziedu sīrupu un 
iepazīstināja ar interesantu sēņu salātu recepti.

Draudzīgā atmosfērā risinājās lietišķas saru-
nas. Tika nolemts, ka nākošā tikšanās notiks ar 
dažādu salātu gatavošanu un degustāciju.

Baiba Lauzne, Kultūras centra vadītāja

Dienas centru aktualitâtes

ZIEMASSVĒTKU AKCIJA  
“DĀVINI NO SIRDS!” UN RADOŠĀ  

DĀVANU MEISTARDARBNĪCA
Ulbrokas bibliotēkā Ziemassvētku radošā 

dāvanu darbnīca darbosies 8.decembrī no 
pl. 16.00 un 12.decembrī no pl.11.00

Aicinām bibliotēkas lietotājus un 
interesentus atbalstīt Ziemassvētku akciju 

“Dāvini no sirds”, veidojot dāvanas pašu 
rokām sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, 

iepriecināsim arī Stopiņu novada vientuļos 
pensionārus un invalīdus, kuriem trūkst tuva 

cilvēka atbalsts. Dāvanas var būt dažādas, 
galvenais – ņemt līdzi savus materiālus, labu 

noskaņojumu un vēlmi radīt prieku.
Jūsu radošo domu un ieceri atbalstīs D/C 
Ulbroka vadītāja, kas koordinēs darbu un 

meistardarbnīcu apmeklētājus. 
Precizējoša informācija Ulbrokas bibliotēkā 

vai pa tālr. 67910503, d/c vad. 28373398.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Tu ienāci ziedu putenī,
Kā uzplaukst ar ilgām sen gaidīts zieds.
Rīta saules staru zibenī,
Kāds bij’ jaunai dzīvībai veltīts rīts. 
  Anastasiju Kmetu
  Helmutu Albertu Kvēpu
  Jaroslavu Carevu
  Edvardu Duļbinsku
  Emīliju Orniņu
  Elīnu Dambi
  Sonju Fjodorovu
Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Cik smagi ziedi...
Cik tos nolikt grūti.
Vēl tikai dienas vidus,
Bet jau saule riet.

/A.Vējāns/
  Pāvels Nosovs
  Antoņina Beka
  Staņislavs Glušins
  Antons Kušners
  Vēsma Raumane
  Leonīds Baranovs
  Ziedonis Krūze
  Marta Egle
  Feonija Jermolajeva

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Lai vienmēr kāds sapnis nomodā,
Kāda vēlme, ko piepildīt,
Kāda laba, atsaucīga sirds,
Kāda draudzīgi pastiepta roka
Un draugi, un dzīves, kurām var dzīvot līdz.

/P. Eliass/
 70 –  Jāni Bleideli
  Baibu Kurzemnieci
  Ievu Lībeku
  Bruno Martuzānu
  Edīti Pampovu
  Nadeždu Rudenko
  Valentīnu Višu
  Rasmu Zujevu
 75 –  Jekaterīnu Andrijenko
  Bruno Grīnusu
  Broņislavu Kokinu
  Ilonu Majori
 80 –  Jekaterīnu Kijakovsku
 85 –  Hertu Birkenu
  Leonīdu Bobrikovu

Vēlam stipru veselību un vēl daudzus 
gaišus un prieka pilnus gadus!

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja A. Volkova



Svētdien, 2009.gada 6.decembrī 
plkst. 17.00

otrās Adventes muzikālā pēcpusdiena
Ulbrokas kultūras namā

DAUMANTS KALNIŅŠ un JAZZ MOOD
ielūdz uz koncertu

“CITI ZIEMASSVĒTKI”
Ieeja Ls 2,-

Koncertā piedalās: 
Daumants Kalniņš (vokāls, oboja) 

Krists Auznieks (taustiņinstrumenti)
Toms Poišs (bass)

Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti)
Ziemassvētki kopā ar Daumantu Kalniņu un 

”Jazz Mood” ir projekts, kas apvienojis četrus 
jaunus, radošus mūziķus, kas pirmo reizi 

tieši šādā sastāvā veiksmīgi uzstājās festivālā 
Bildes 2009, pēc kura nolēma turpināt 

sadarbību. 

d d d

Pirmdien, 7.decembrī plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
Akordeona klases audzēkņu koncerts

Ieeja brīva

d d d

Trešdien, 9.decembrī

IEDEGSIM GAISMIŅAS  
STOPIŅU NOVADA 
CIEMATU EGLĪTĒS

plkst. 19.00 Ulbrokā,  
sporta laukumā pie novada domes;

plkst. 19.30 Sauriešos;
plkst. 19.50 Upeslejās;

plkst. 20.20 Līčos
plkst. 20.45 Cekulē

kopā ar Rūķi Svečulējēju, kurš izkāpis no 
Margaritas Stārastes “Baltās ziemas pasakas”. 
Kopā ar viņu būs draugi – Lapsēns, Lāčuks un 

Zaķis.
Uz tikšanos!

d d d

Piektdien, 11.decembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
pedagogu Birutas Derumas un Vitas Pinnes 

audzēkņu koncerts

…PA BALTU SAPŅU TILTU…
Ieeja brīva

d d d

Š.g. 12.decembrī, plkst.13.00, 
Ulbrokas kultūras namā Pensionāru biedrība 

rīko pasākumu 

“VECO GADU AIZVADOT” 
Pasākumu kuplinās koncerta dalībnieki, 

muzicēs Lita.
Omulībai jāņem līdzi “groziņi”  

un savs deju partneris.

d d d

Ceturtdien, 17.decembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
kora klases audzēkņu 

KONCERTEKSĀMENS
Programmā: 

Uzvedums “PUTEKLĪŠU ZIEMASSVĒTKI” 
un dziesmas solistu, vokālā ansambļa un 

kora izpildījumā. Pedagogs Ina Ekarte, 
Koncertmeistare Inga Sarkane.

Ieeja brīva.

d d d

Tautas Daiļamata meistares 

BAIBAS KURZEMNIECES 
70 gadu jubilejai veltīta

TEKSTILMĀKSLAS 
PERSONĀLIZSTĀDE

apskatāma Ulbrokas kultūras namā
Piektdien, 18.decembrī 

no plkst. 16.00 līdz 22.00
Sestdien, 19.decembrī 

no plkst. 11.00 līdz 15.00
d d d

Piektdien, 18.decembrī plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu 
Ziemassvētku koncerts

…ATVER SIRDI 
BRĪNUMAM… 

Ieeja brīva

d d d

Sestdien, 19.decembrī plkst. 12.00 
Ulbrokas kultūras namā svētku koncerts 

“ZIEMASSVĒTKU 
PASACIŅAS”

Pasakās Jūs ievedīs un Ziemassvētku 
brīnumu uzburs PII "Pienenīte" tautisko deju 

pulciņa un vokalā pulciņa bērni
Mīļi gaidīti visi, kas kopā ar mums grib 

atgriezties bērnībā! Ieeja brīva! 

d d d

Otrdien, 22.decembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
koncerts – izstāde 

“SKANĪGI KRĀSAINIE 
ZIEMASSVĒTKI”

Ieeja brīva

d d d

Svētdien, 27.decembrī
plkst.12.00 Ulbrokas kultūras namā

plkst. 14.00 Dienas centrā “Upeslejas”
Svētku pasākums bērniem

“Kā rūķi Ziemassvētkus 
gaidīja”

Ieeja rūķu cepurēs!

d d d

Otrdien, 29.decembrī
Ulbrokas kultūras namā plkst. 19.30 

Lāsma Kugrēna, Aīda Ozoliņa un 
Voldemārs Šoriņš

Melodrāmā

“DANCIS PA TRIM”
Ieeja Ls 2,-.  

Pensionāriem un represētajiem Ls 1,-
Biļešu iepriekšpārdošana,  

zvanot pa tālruni 26443230

d d d

Trešdien, 30.decembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Koncerts

“RAIBĀ TĪĢERA  
IEMĪĻOTĀKO MELODIJU 

KOKTEILIS” 
Piedalās grupa “EM`n`EL” un draugi

Ieeja brīva!

d d d

Jaunais 2010. gads ir jāsagaida ar cerībām 
par gaišu nākotni, tā kā Tīģeris to ciena. 

Tīģeris vienmēr kustas uz priekšu un ignorē 
visus nosacītos un konservatīvismu. Dzeltenā 

metāliskā Tīģera gads būs panākumu un 
spēcīgu cilvēcisku ambīciju gads. Sagaidīsim 

to atsevišķi, bet svinēsim visi kopā
 31.decembra – 1.janvāra naktī plkst.01.01

Ulbrokas kultūras namā Jaungada nakts 
karnevālā

“DZELTENĀ TĪĢERA 
SVĪTRAINĀ BALLĪTE”

Dreskods: apģērbā ietverti dzelteni, svītraini, 
metāliski elementi, kā arī maskas visplašākajā 

tematiskajā daudzveidībā! Ieeja Ls 1,00!
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 

rezervācija 
pa tālruni 26443230. Kafejnīca nedarbosies

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

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

PATEICĪBA
Pensionāru biedrības valde pateicas visiem 
privātajiem drēbju ziedotājiem, kā arī vei-
kaliem SIA “Vērtīgās lietiņas” un IK KVL Vik-
torijai Kekelijai.


