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30.janvārī ierastajā vietā pie 
Ulbrokas ezera norisinājās Edvīna 
Šulta vārdā nosauktās ziemas auto 
sprinta un kvadraciklu sacensības. 
Sīvā cīņā godalgotās vietas tika sa-
dalītas sekojoši:

Anna IMBRATE,  
autores foto

Ziema + autosacîkstes = ADRENALÎNS STOPIÒOS

Kvadracikli
 1.Artūrs Skuja
 2.Igors Tjutjunovs
 3.Edgars Skuja 

Paldies organizatoriem par brīnišķīgo trases kvalitāti un siltajām pusdienām. 

Mēs visi vēl joprojām atcera-
mies kā pirms 2 gadiem, neskato-
ties uz pašvaldības iebildumiem, 
tika slēgta pasta nodaļa “Saurie-
ši”. Tika zaudēta daļiņa no nova-
da dzīves, vieta, kur saņemt gaidī-
tos sūtījumus, iegādāties jaunākos 
laikrakstus, satikt un parunāties ar 
cilvēkiem. Tādēļ, kad kļuva zinā-
ma informācija, ka tiks slēgta pas-
ta nodaļa “Cekule”, domes vadība 
nolēma visiem spēkiem cīnīties, lai 
to nepieļautu. Un viņiem izdevās! 
Pateicoties Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja Jāņa Pumpura un de-
putāta, Teritoriālās un uzņēmējdar-
bības attīstības komitejas priekšsē-
dētāja Ronalda Vītola profesionālai 
darbībai, ir izdevies saglabāt pasta 
nodaļu “Cekule”, turpināt tās darbu 
un nepieļaut slēgšanu!

Pasta nodaïa 
“Cekule”  

bûs!
Anna IMBRATE

20.janvārī pie Barikāžu akmens dega uguns-
kurs. 20.reizi pie šī ugunskura pulcējās ļaudis. 
Pulcējās, lai atcerētos kā pirms 20 gadiem sade-
vās rokās un cīnījās par Latvijas valsts neatkarī-
bas atjaunošanu. 20 gados ir uzaugusi jauna Latvi-
jas pilsoņu paaudze. Jaunieši ir dzimuši un auguši 
brīvajā Latvijā, taču arī viņi bija pie ugunskura, 
viņi klausījās cilvēku atmiņas par laiku, kad tau-
ta vienojās vienam kopīgam mērķim – savai val-
stij, savai Latvijai. Šogad, spītējot lielajam auk-
stumam, piemiņas pasākumā bija pulcējušies ļoti 
daudz cilvēku, kas nozīmē to, ka dzimtenei svarī-
gie notikumi netiek aizmirsti.

Pēc pasākuma svinīgās daļas visiem interesen-
tiem bija iespēja Ulbrokas kultūras namā noskatī-
ties J.Streiča jauno filmu “Rūdolfa mantojums”. Šo 
iespēju izmantoja vairāk nekā 200 cilvēku.

Barikâþu atceres 20. gadadiena
Anna Imbrate, autores foto

Sievietes
 1.Diāna Frīdenberga
 2.Iveta Daugule
 3.Solvita Komkova

Priekšpiedziņa vīrieši 
 1.Viesturs Frīdenbergs
 2.Modris Frīdenbergs
 3.Jānis Ābols

Aizmugures piedziņa vīrieši
 1.Mārtiņš Raklinskis
 2.Aleksandrs Krūmiņš
 3.Ainārs Peļovins

Pilnpiedziņa 4x4 vīrieši
 1.Valdis Treilons
 2.Andris Berngards
 3.Aleksandrs Zelčs
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13.janvâra un 27.janvâra sçdçs (protokoli Nr.17 un Nr.18 ) nolemts:

ZIÒO 67910901
(26.12.2009.–25.01.2010.)

30.12. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Institūta ielā. Ierodoties notikuma 
vietā, skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika 
nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai at-
skurbšanai;

– Tika saņemta informācija par ģimenes skan-
dālu Institūta ielā. Ierodoties notikuma vietā kon-
fikts tika atrisināts uz vietas;

1.01. – Tika saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Institūta ielā. Ierodoties notikuma vie-
tā, skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika 
nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai at-
skurbšanai;

8.01. – Uz dzīvesvietu tika nogādāts vīrietis 
alkohola reibuma stāvoklī, kas nespēja patstāvī-
gi pārvietoties;

9.01. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Sauriešos kādā daudzdzīvokļu namā kaimiņi, at-
skaņojot skaļu mūziku, traucē naktsmieru. Iero-
doties notikuma vietā, ar kaimiņiem tika veiktas 
profilaktiskas pārrunas un brīdināti par saukšanu 
pie adminitratīvās atbildības par naktsmiera trau-
cēšanu;

10.01. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Sauriešos kāda daudzdzīvokļu nama dzīvoklī ir 

miris vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, tika no-
skaidrots, ka, mirušā vīra sieva ir ieslēgusies dzī-
voklī un, apgalvodama, ka vīrs ir dzīvs, nevienu 
nelaiž dzīvoklī. Pārrunu rezultātā ar sievieti tika 
panākts, ka dzīvokļa durvis tika atvērtas. Ieejot 
dzīvoklī, tika konstatēts, ka tur atrodas vīrieša lī-
ķis. Par notikušo informēta Valsts policija;

– Ceļu policijas ekipāžai tika nodots autova-
dītājs, kas, vadot savu spēkratu akohola reibuma 
stāvokī, Vālodzēs pie bērnudārza bija nobraucis 
no ceļa un iebraucis grāvī;

11.01. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Sauriešos. Ierodoties notikuma vie-
tā, ar skandāla rīkotāju tika veiktas profilaktiskas 
pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas;

14.01. – Tika sniegts atbalsts Ātrās medicīnis-
kās palīdzības brigādei, kas veica personas, kura 
mēģināja izdarīt suicīdu, nogādāšanu uz psihiat-
risko slimnīcu;

15.01. – Tika sniegts atbalsts Ātrās medicī-
niskās palīdzības brigādei savaldīt garīgi slimu 
personu, kura pēc tam tika nogādāta uz psihiat-
risko slimnīcu;

17.01. – Tika saņemta informācija par uguns-
grēku Dreiliņos “Daumaņi”. Ierodoties notikuma 
vietā noskaidrots, ka minētajā īpašumā ir sadegusi 
saimniecības ēka, bojā gājušo un cietušo nav;

18.01. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Juglas sanatorijas internātpamatskolā Ātrās medi-

cīniskās palīdzības brigādei nepieciešama palīdzī-
ba savaldīt garīgi slimu skolnieci;

19.01. – Ar kādu personu tika veiktas pārru-
nas par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu ievē-
rošanu;

22.01. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Upesejās, nama Nr.6 kāpņu telpā atrodas vīrietis 
alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma 
vietā, kāpņu telpā tika pamanīts bezpajumtnieks, 
noskaidrota vīrieša personība. Bezpajumtnieks 
tika nogādāts uz pagaidu uzturēšanās vietu;

23.01. – Tika saņemta telefoniska informācija, 
ka pie mājām “Dimanti” ir nošāvies vīrietis. Iero-
doties notikuma vietā, vīrietis, kurš it kā nošavies, 
ieraugot policijas automašīnu, piecēlās un ieskrē-
ja mājās “Dimanti”. Tika noskaidrots, ka vīrietis 
tikai inscinējis pašnāvību ar gāzes pistoli, lai pa-
baidītu savu draudzeni, kas grib pārtraukt abu at-
tiecības. Ar vīrieti veiktas profilaktiskas pārrunas;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbša-
nai nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas ar 31 
personu, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem sodītas 2 personas, par transporta 
novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – 
paziņojumus saņēmuši 2 autovadītāji, pēc Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie admi-
nistratīvās atbildības saukta 1 persona.

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiāliem.

27.01.2010. domes sçdç (protokols Nr.18) visiem deputâtiem balsojot PAR, 
tika apstiprinâts Stopiòu novada konsolidçtais budþets 2010.gadam

Izīrēt dzīvojamo telpu 1 personai; z
Atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai; z
Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu 1 per- z

sonai;
Uzņemt 2 personas Vispārējā kārtībā nodroši- z

nāmo personu rindā. 
Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārzi- z

ņiem 13 personām;
Piešķirt nomā zemi mazdārziņa izveidošanai  z

2 personām;
Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas  z

rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR nepilsonim;
Piekrist akceptēt būvprojekta “Autoceļa P4  z

Rīga- Ērgļi un autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krusto-
juma rekonstrukcija” piedāvāto variantu;

Atļaut uzsākt 2 zemes ierīcības projektu izs- z
trādi;

Neiebilst detālplānojuma projekta izstrādei 2  z
īpašumiem;

Atteikt pieņemt ekspluatācijā 1 dzīvojamo  z
māju;

Atļaut veikt būvniecības ieceres “Konditorejas  z
izstrādājumu ražošana Līgo ielā 1D” publisko 

apspriešanu;
Atteikt piešķirt finansējumu un slēgt līgumu  z

par nepieciešamo uzturēšanas pakalpojumu snieg-
šanu ar Mālpils Profesionālo vidusskolu;

Atbrīvot no ikmēneša skolas naudas maksas  z
UMMS 2 personas;

Izmaksāt pašvaldības pabalstu 2 vecākam,  z
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu 
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei;

Atteikt piešķirt līdzfinansējumu privātā bērnu  z
dārza apmeklējumam 1 bērna vecākam;

Atstāt spēkā PII “Pienenīte” Nolikuma  z
5.punktā noteikto kārtību, kādā bērnus uzņem 
PII “Pienenīte”;

Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo- z
jumu par 5 īpašumiem;

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Sto- z
piņu ambulance” direktora amatā atkārtoti iecelt 
Vēsmu Strautmani, slēdzot ar viņu pārjaunoto 
darba līgumu uz pieciem gadiem;

līgumu par vienas tirdzniecības vietas nomu  z
Ulbrokā, ar mērķi tirdzniecībai ar pašu audzētiem 

augļiem,dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem no 
2010.gada marta līdz oktobrim;

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības Juglas  z
sanatorijas internātpamatskolas Nolikumu;

Piešķirt 1 personai politiski represētās perso- z
nas statusu;

Atkārtoti izsniegt politiski represētās personas  z
apliecību 1 personai;

Likvidēt Stopiņu novada domes dzīvoja- z
mo māju privatizācijas komisiju ar 2010.gada 
01.februārī

- Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi  z
Stopiņu novada domes 2009.gada 11.novembra 
saistošos noteikumus Nr. 24/09 “Par pašvaldības 
nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas 
vizuālās informācijas izvietošanu Stopiņu novada 
teritorijā”, sekojošā redakcijā:

1.Saistošo noteikumu 3. un 30.punktā aiz bur- z
tiem Nr. daudzpunktu vietā papildināt ar cipariem 
23/09,

2.Izslēgt saistošo noteikumu 14.punktu, z
3. Izslēgt saistošo noteikumu 26.punktu., z
4.Izslēgt saistošo noteikumu 30.punktu. z

2010. gada konsolidçtais pamatbudþeta ieòçmumu plâns 

Ieņēmumu nosaukums
Stopiņu 
novada 
dome

Juglas 
sanatorijas 

internāt-
pamatskola

Gaismas 
speciālā 
internāt-

pamatskola 

PA 
“Stopiņu 

ambulance”
PA 

“Saimnieks”
Konso-
lidācija Pavisam

1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada 3957489 3957489
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2009.gadu 52663 52663

4.1.1.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi saimnieciskā gada maksājumi 275711 275711
4.1.1.2. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi parāda maksājumi 25000 25000
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Ieņēmumu nosaukums
Stopiņu 
novada 
dome

Juglas 
sanatorijas 

internāt-
pamatskola

Gaismas 
speciālā 
internāt-

pamatskola 

PA 
“Stopiņu 

ambulance”
PA 

“Saimnieks”
Konso-
lidācija Pavisam

4.1.2.1 Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis par pārskata gadu 160097 160097
4.1.2.2. Ēku un būvju nekustāmā īpašuma nodoklis parāda maksājumi 12000 12000
8.6.2.2. Ieņēmumi no kontu atlikumiem 2000 150 50 2200
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 2200 2200
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 11000 11000

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 10000 10000
18.6.1.6. 5.gad.6.gad.darba samaksa 74988 74988
18.6.1.7. No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācijas pašvaldības 

pamatbudžetam
74107 74107

18.6.1.8. Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības pasākumu veicināšanai 4000 4000
18.6.2.1. IZM darba algas un soc.nodoklis (pamata un vispārējā izglītība) 434872 434872
18.6.2.1. IZM darba algas un soc.nodoklis (speciālās un internātpamatskolas) 1269725 1269725
18.6.3.0. VB iest.uzrur.izd.transferti pašv.ārv.fin.(Sorosa fonds) 8766 8766

0
18.8.1.1. Uzturēšanās izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES strukt.fondu finansēto 

daļu
23277 23277

Ieņēmumi ERAF projektu finansēšanai 188862 188862
19.1.1.0 saņemtie transferti starp pašvaldību un tās aģentūrām 18180 360000 -378180 0
19.1.1.0. Saņemtie transferti starp pašvaldības iestādēm izglītības pasākumiem 0 798663 471062 -1269725 0
19.1.1.0 Saņemtie transferti starp pašvaldības iestādēm ERAF projektiem 0 83201 83633 -166834 0
19.1.1.0 Saņemtie transferti starp pašvaldības iestādēm ERAF projektiem pašvaldības 

līdzfinansējums
14683 14759 -29442 0

19.2.1.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju 
nodrošināšanai

120000 120000

21.3.5.2. Vecāku maksa pat PII Pienenīte 41000 41000
21.3.5.9. Vecāku maksa par Mūzikas un mākslas skolu 10500 10500
21.3.7.0. Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem 250 250
21.3.8.1. Ieņēmumi par nomu telpu 20000 6500 1540 28040
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 24000 24000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu 500 500
21.3.8.9. Sporta kompleksa noma 3500 3500
21.3.8.9. Ieņēmumi no Stopiņu baseina pakalpojumiem 55000 55000

Iesk.līdzekļi teritoriālajai plānošanai 0
21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām 0
21.3.9.4 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem 0
21.3.9.4 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem 1075500 1075500
21.3.9.2 Pacientu iemaksas 6300 6300
21.3.9.2 Pašvaldības dotācija pacientu iemaksu daļējai apmaksai 8330 8330
21.3.9.9 Pašvaldības dotācija mājas vizīšu daļējai apmaksai 1870 1870
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksa pakalpojumiem 2000 2200 81740 716950 -255711 547179
21.4.0.0. Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
35000 35000

Pamatbudžets kopā 6898507 905247 569454 118110 2152500 -2099892 8543926
Atlikums perioda sākumā 209395 0 33598 60700 1565088 1868781
Atlikums perioda beigās 4000 0 4000
Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā 7103902 905247 603052 178810 3717588 -2099892 10408707

Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
01.000 Vispārējie valdības dienesti 988847 -8700 980147
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcijas
398130 -8700 389430

1000 Atlīdzība 350900 0 350900
1100 Darba samaksa 282700 282700
t.sk deputātiem 56700 56700

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas

68200

2000 Preces un pakalpojumi 44730 -8700 36030
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0 0
2200 Pakalpojumi 34300 -6200 28100
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

8430 -2500 5930

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2000 2000
5000 Pamatkapitāla veidošana 2500 2500
5100 Nemateriālie ieguldījumi 500 500
5200 Pamatlīdzekļi 2000 2000

01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 
parāda darījumi ( kredītprocenti)

51363 51363

01.830 Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam (maksājumi PFIF)

539354 539354

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 226303 -3781 222522
03.100 Pašvaldības policija 186800 -2800 184000
1000 Atlīdzība 149000 149000
1100 Darba samaksa 117000 117000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
32000 32000

2000 Preces un pakalpojumi 37200 -2800 34400
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0 0
2200 Pakalpojumi 22800 -1800 21000
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

14350 -1000 13350

2500 Nodokļu maksājumi 50 50
5000 Pamatkapitāla veidošana 600 600

Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
5200 Pamatlīdzekļi 600 600

03.200 Civilās drošibas dienesti 4000 -300 3700
1000 Atlīdzība 3500 3500
1100 Darba samaksa 2700 2700
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
800 800

2300 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 500 -300 200
03.312 Bāriņtiesa 35503 -681 34822
1000 Atlīdzība 33647 33647
1100 Darba samaksa 26653 26653
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
6994 6994

2000 Preces un pakalpojumi 1856 -681 1175
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 1706 -681 1025
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

150 150

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 0

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

4821605 -74830 4746775

06.100 PA SAIMNIEKS 3689688 3689688
1000 Atlīdzība 637575 637575
1100 Darba samaksa 502700 502700
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
134875 134875

2000 Preces un pakalpojumi 1488361 1488361
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 500 500
2200 Pakalpojumi 301443 301443
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

1169658 1169658

2500 Nodokļu maksājumi 16760 16760
4200 Procentu maksājumi iekšzemes 

kredītiestādēm
4515 4515

2010. gada konsolidçtâ pamatbudþeta izdevumu plâns
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Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
5000 Pamatkapitāla veidošana 1559237 1559237
5100 Nemateriālie ieguldījumi 6610 6610
5200 Pamatlīdzekļi 1552627 1552627

06.600 Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība

1131917 -74830 1057087

1000 Atlīdzība 90080 90080
1100 Darba samaksa 72290 72290
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
17790 17790

2000 Preces un pakalpojumi 214290 -74830 139460
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 190090 -61830 128260
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

23700 -13000 10700

2510 Pārējie nodokļi un nodevas 500 500
5000 Pamatkapitāla veidošana 827547 0 827547
5200 Pamatlīdzekļi 827547 827547

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu 
darbība un pakalpojumi, PA STOPIŅU 
AMBULANCE

190010 -12200 177810

1000 Atlīdzība 114700 114700
1100 Darba samaksa 92000 92000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
22700 22700

2000 Preces un pakalpojumi 56610 -12200 44410
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 700 700
2200 Pakalpojumi 38940 -10000 28940
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

16670 -2200 14470

2500 Nodokļu maksājumi 300 300
5000 Pamatkapitāla veidošana 7500 7500
5100 Nemateriālie ieguldījumi 2500 2500
5200 Pamatlīdzekļi 5000 5000
6320 Pabalsti veselībai 11200 11200

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 401556 -26490 375066
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 248681 -9400 239281
08.110 Sporta komplekss 112231 -4800 107431
1000 Atlīdzība 57111 57111
1100 Darba samaksa 44500 44500
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
12611 12611

2000 Preces un pakalpojumi 51620 -4800 46820
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 300 300
2200 Pakalpojumi 44390 -4800 39590
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

6930 6930

2500 Nodokļu maksājumi 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 2700 2700
5100 Nemateriālie ieguldījumi 300 300
5200 Pamatlīdzekļi 2400 2400
6400 Atbalsts sportistiem 800 800

08.120 Stopiņu baseins 136450 -4600 131850
1000 Atlīdzība 70450 70450
1100 Darba samaksa 55970 55970
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
14480 14480

2000 Preces un pakalpojumi 64700 -4600 60100
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 100 100
2200 Pakalpojumi 52900 -3800 49100
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

11700 -800 10900

5000 Pamatkapitāla veidošana 1300 1300
5100 Nemateriālie ieguldījumi 300
5200 Pamatlīdzekļi 1000 1000

08.200 Kultūra 152875 -17090 135785
08.210 Bibliotēkas 44811 -800 44011
08.211 Ulbrokas bibliotēka 30830 0 30830
1000 Atlīdzība 20800 20800
1100 Darba samaksa 16400 16400
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
4400 4400

2000 Preces un pakalpojumi 7580 0 7580
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 6630 6630
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

950 950

2400 Periodika 800 800
5000 Pamatkapitāla veidošana 1650 1650
5100 Nemateriālie ieguldījumi 150 150
5200 Pamatlīdzekļi 1500 1500

t.sk.grāmatas 1500 1500
08.212 Sauriešu bibliotēka 13981 -800 13181
1000 Atlīdzība 8080 8080

Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
1100 Darba samaksa 6390 6390
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
1690 1690

2000 Preces un pakalpojumi 4101 -800 3301
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0 0
2200 Pakalpojumi 3616 -800 2816
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

485 485

2400 Periodika 700 700
5000 Pamatkapitāla veidošana 1100 1100
5200 Pamatlīdzekļi 1100 1100

t.sk.grāmatas 1100 1100
08.230 Kultūras centri, nami un klubi 103734 -15000 88734
1000 Atlīdzība 61204 61204
1100 Darba samaksa 49000 49000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
12204 12204

2000 Preces un pakalpojumi 41530 -15000 26530
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 36230 -15000 21230
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

5300 5300

5000 Pamatkapitāla veidošana 1000 1000
5200 Pamatlīdzekļi 1000 1000

08.290 Pārēja citur neklasificētā kultūra 
(TMSt.)

4330 -1290 3040

1000 Atlīdzība 2980 2980
1100 Darba samaksa 2400 2400
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
580 580

2000 Preces un pakalpojumi 1350 -1290 60
2200 Pakalpojumi 860 -800 60
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

490 -490 0

09.000 Izglītība 3439909 -124100 3315809
09.100 Pirmsskolas izglītība 541431 -38700 502731
1000 Atlīdzība 368731 368731
1100 Darba samaksa 291502 291502
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
77229 77229

2000 Preces un pakalpojumi 128350 -38700 89650
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 75150 -38000 37150
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

53200 -700 52500

5000 Pamatkapitāla veidošana 1350 1350
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0
5200 Pamatlīdzekļi 1350 1350
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 43000 43000

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un 
profesionālā izglītība

2454528 -77400 2377128

09.210 Stopiņu pamatskola 315717 -18900 296817
1000 Atlīdzība 261255 261255
1100 Darba samaksa 204344 204344
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
56911 56911

2000 Preces un pakalpojumi 46302 -18900 27402
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 32470 -18900 13570
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

13832 13832

5000 Pamatkapitāla veidošana 8160 0 8160
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0
5200 Pamatlīdzekļi 8160 8160

t.sk.grāmatas 1000 1000
6400 Pārējie pabalsti 0 0

09.220 Ulbrokas vidusskola 583431 -48500 534931
1000 Atlīdzība 446855 446855
1100 Darba samaksa 352705 352705
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
94150 94150

2000 Preces un pakalpojumi 128676 -48500 80176
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 300 300
2200 Pakalpojumi 105076 -46000 59076
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

23300 -2500 20800

4222 Līzinga % maksājumi 600 600
5000 Pamatkapitāla veidošana 7300 7300
5100 Nemateriālie ieguldījumi 300 300
5200 Pamatlīdzekļi 7000 7000

t.sk.grāmatas 3500 3500
Sorosa fonda projekts 16560 0 16560
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Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
1000 Atlīdzība 15363 15363
1100 Darba samaksa 12350 12350
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
3013 3013

2000 Preces un pakalpojumi 1197 0 1197
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 50 50
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

1147 1147

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0
5200 Pamatlīdzekļi 0

Pierīgas izglītības un Sporta pārvalde 8493 8493
2200 Pakalpojumi 8493 8493

Izglītības iestāžu informatizācija 22028 22028
5000 Pamatkapitāla veidošana 22028 22028
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1000 1000
5200 Pamatlīdzekļi 21028 21028

Gaismas speciālā internātpamatskola 603052 -4500 598552
1000 Atlīdzība 439436 439436
1100 Darba samaksa 354933 354933
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
84503 84503

2000 Preces un pakalpojumi 62024 -4500 57524
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 924 924
2200 Pakalpojumi 22302 -4500 17802
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

38768 38768

2500 Nodokļu maksājumi 30 30
5000 Pamatkapitāla veidošana 101592 0 101592
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0
5200 Pamatlīdzekļi 101592 101592

t.sk.grāmatas 200 200
Juglas sanatorijas internātpamatskola 905247 -5500 899747

1000 Atlīdzība 438350 438350
1100 Darba samaksa 353252 353252
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
85098 85098

2000 Preces un pakalpojumi 279408 -5500 273908
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 91450 -5500 85950
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

187958 187958

2400 Izdevumi periodikas iegādei 500 500
5000 Pamatkapitāla veidošana 186989 0 186989
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 186989 186989

t.sk.grāmatas 2500 2500
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 163950 -8000 155950
09.510 Ulbrokas mūzikas un mākslas skola 163950 -8000 155950
1000 Atlīdzība 139000 139000
1100 Darba samaksa 111000 111000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
28000 28000

2000 Preces un pakalpojumi 20200 -8000 12200
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 14300 -8000 6300
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

5900 5900

5000 Pamatkapitāla veidošana 4750 4750
5100 nemateriālie ieguldījumi 0
5200 Pamatlīdzekļi 4750 4750
6400 Pārējie pabalsti 0

09.810 Pārējā izglītības vadība 280000 280000
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti (skol.savst.norēķini)
280000 280000

10.000 Sociālā aizsardzība 439719 -5610 434109
10.100 Ulbrokas dienas centrs 13326 -1800 11526
1000 Atlīdzība 9876 9876
1100 Darba samaksa 7866 7866
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
2010 2010

2000 Preces un pakalpojumi 3450 -1800 1650
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 2350 -1800 550
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

1100 1100

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 0 0

10.100 Sauriešu dienas centrs 16516 -770 15746
1000 Atlīdzība 12976 12976
1100 Darba samaksa 10306 10306

Kods Koda nosaukums
Plāns 
2010.

gadam
Konsoli-
dācija

Kopbudžeta 
plāns  

2010.gadam
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
2670 2670

2000 Preces un pakalpojumi 3540 -770 2770
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 2590 -770 1820
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

950 950

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 0

10.100 Upesleju dienas centrs 19260 -1080 18180
1000 Atlīdzība 12970 12970
1100 Darba samaksa 10250 10250
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
2720 2720

2000 Preces un pakalpojumi 6040 -1080 4960
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 5490 -1080 4410
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

550 550

5000 Pamatkapitāla veidošana 250 250
5200 Pamatlīdzekļi 250 250

10.100 Cekules dienas centrs 9290 -1650 7640
1000 Atlīdzība 6580 6580
1100 Darba samaksa 5250 5250
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
1330 1330

2000 Preces un pakalpojumi 2710 -1650 1060
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 2510 -1650 860
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

200 200

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 0

10.120 Aprūpe 11500 11500
1000 Atlīdzība 11300 11300
1100 Darba samaksa 9100 9100
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
2200 2200

2000 Preces un pakalpojumi 200 200
2200 Pakalpojumi 200 200

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā 
aizsardzība

250000 250000

3230 Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām 5000 5000
t.sk. Pensionāru padome 3000 3000
Daudzbērnu biedrība 1200 1200
Represēto biedrība 800 800

6000 Sociālie pabalsti 245000 245000
6250 Pašvaldību sociālie pabalsti naudā 71000 71000
6260 Garantētāminimālā ienākuma pabalsti 

naudā GMI
30000 30000

6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 6000 6000
6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā
52000 52000

6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā 30000 30000
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
56000 56000

10.900 Sociālais dienests 67660 -310 67350
1000 Atlīdzība 63570 63570
1100 Darba samaksa 50820 50820
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
12750 12750

2000 Preces un pakalpojumi 2590 -310 2280
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 2140 -310 1830
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

450 450

5000 Pamatkapitāla veidošana 1500 1500
5200 Pamatlīdzekļi 1500 1500

Atbalsts bezdarba gadījumos 52167 52167
1000 Atlīdzība 3500 3500
1100 Darba samaksa 2820 2820
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas
680 680

2000 Preces un pakalpojumi 7167 7167
2200 Pakalpojumi 300 300
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

6867 6867

6242 Stipendijas bezdarbniekiem 41500 41500
Līzinga pamatsummas atmaksa 3700 3700
Kredīta atmaksa 152769 152769
KOPĀ PLĀNOTIE IZDEVUMI 10664418 -255711 10408707
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Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijas 
uzņēmējiem, institūcijām un iedzīvotājiem ir pavē-
rušās daudz un dažādas iespējas izmantot Eiropas 
Savienības finanšu palīdzību ekonomiskajai un so-
ciālajai attīstībai. Kā lielākos finanšu instrumentus, 
kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, var 
minēt Eiropas Savienības fondus – Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds (ESF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lau-
ku attīstība (ELFLA) un Kohēzijas fonds (KF). Pa-
pildus Latvija saņem finanšu līdzekļus arī Eiropas 
Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros un 
piedalās arī dažādās citās Eiropas Savienības finan-
sētās programmās, piemēram, Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas apakšprogrammās Co-
menius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvid, 
Jean Monet un Caurviju apakšprogrammā. Vien-
laikus pastāv iespējas piesaistīt finansējumu arī no 
dažādiem Latvijas valsts projektu konkursiem un 
citām atbalsta programmām, piemēram, Latvijas – 
Šveices sadarbības programma.  

Lai Stopiņu novada iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem informācija par finansējuma piesaistes iespē-
jām būtu pieejamāka, Stopiņu novada dome plāno 
izveidot atsevišķu sadaļu novada mājas lapā www.
stopini.lv (zem sadaļas “projekti”), kurā regulāri 
ievietot informāciju par izsludinātajiem projektu 
konkursiem, plānotajiem semināriem, konferen-
cēm un citu ar minētajiem jautājumiem saistītu in-
formāciju. 

Lai efektīvāk izmantotu Eiropas Savienības un 
citu finanšu instrumentu piedāvātās iespējas, sākot 
ar 2010.gadu Stopiņu novada domē darbojas pro-
jektu vadītājs, kura galvenie uzdevumi ir apzināt 
finansējuma piesaistes iespējas, informēt par tām 
iedzīvotājus, uzņēmējus un pašvaldības institūcijas, 
kā arī sniegt konsultācijas un atbalstu projektu ie-
sniegumu rakstīšanā, projektu īstenošanā, projekta 
sadarbības partnera meklējumos, kā arī citos saistī-
tajos jautājumos. Tādēļ ja rodas jautājumi saistībā 

ar projektiem, esiet aicināti sazināties ar projektu 
vadītāju Ingrīdu Birznieci, tālrunis: 67910506, e-
pasts: Ingrida.Birzniece@stopini.lv. 

Vienlaikus informējam, ka šā gada martā pare-
dzēts informatīvs seminārs Stopiņu novada uzņē-
mējiem un iedzīvotājiem par iespējām piesaistīt Ei-
ropas Savienības un citu finanšu instrumentu finan-
sējumu. Informācija par minētā semināra norises 
vietu, laiku un plānotā semināra programmu tiks 
precizēta un ievietota Stopiņu novada domes infor-
matīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, kā arī Stopiņu no-
vada mājas lapā www.stopini.lv sadaļā “projekti”. 

Zemāk minētas dažas no interneta adresēm, 
kurās var iegūt vērtīgu informāciju par finansēju-
ma piesaistes iespējam:

www.esfondi.lv www.rpr.gov.lv
www.liaa.gov.lv www.nva.lv
www.lga.lv  www.hipo.lv
www.mentoruklubs.lv www.lad.gov.lv
www.biznesaengeli.lv www.altum.lv
http://esfondi.bema.gov.lv
Kā jau iepriekš tika minēts, plašāka un kon-

krētāka informācija par finansējuma piesaistes ie-
spējām drīzumā tiks ievietota Stopiņu novada mā-
jas lapā www.stopini.lv sadaļā “projekti”. 

Ingrīda BIRZNIECE 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja

Informâcija par finansçjuma piesaistes iespçjâm

Klasif.
kods

Ieņēmumu un
izdev.nosaukums

Autoceļu fonds Dabas resursu nodoklis KOPĀ
Stopiņu 
novada 
dome

PA 
Saimnieks Konsolidācija Pavisam

Stopiņu 
novada 
dome

PA 
Saimnieks Konsolidācija Pavisam

Kopsavilkuma 
speciālā budžeta 
2010.gada plāna 

projekts, Ls
Ieņēmumi -pavisam 74307 74388 -74300 74395 400003 400000 -399950 400053 474448

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 0 220000 220000 220000
8.6.2.0. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem kredītiestādēs 50 50 0 50 50 100
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu(ielu) 

fondiem 74300 74300 0 74300
19.1.1.0 Pašvaldības iekšējie transferti 74300 -74300 0 399950 -399950 0 0

Tekošā gada ieņēmumi 74300 74350 -74300 74350 220000 400000 -399950 220050 294400
Atlik.gada sākumā 7 38 45 180003 0 0 180003 180048
Izdevumi kopā 74307 74388 -74300 74395 400003 400000 -399950 400053 474448

1000 Atlīdzība 0 31519 0 31519 0 31519
1100 Darba samaksa 25400 25400 0 25400
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas 6119 6119 0 6119
2000 Preces un pakalpojumi 7 42869 0 42876 53 50 0 103 42979
2200 Pakalpojumi 7 6481 6488 53 50 103 6591
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 

36388 36388 0 36388

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0 0 0
5200 Pamatlīdzekļi 0 399950 399950 399950
7223 Transferti PA Saimnieks 0 0 0
7220 Pašvaldību budžeta iekšējie transferti 74300 -74300 0 399950 -399950 0 0

Atlikums gada beigās 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010.gada konsolidçtâ speciâlâ budþeta ieòçmumu un izdevumu plâns

STOPIŅU NOVADA 
ULBROKAS BIBLIOTĒKA 

PIEDĀVĀ
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka piedāvā 
ne tikai izmantot tās abonētās, izziņas procesos 
svarīgās datu bāzes – Lursoft “Laikrakstu bib-
liotēka”, Letonika.lv, Rubricon.com un EBS-
CO, bet arī iepazīties ar tādiem pakalpojumiem 
kā interneta pieslēgums un tā veidi, rēķinu ap-
maksa internetā, virszemes un interaktīvās tele-
vīzijas izmantošana. 
Šī gada 19.janvārī Ulbrokas bibliotēkas darbi-
niece piedalījās seminārā, ko kopīgi organizēja 
projekta “Trešais tēva dēls” pārstāvji, SIA Baltijas 
Datoru Akadēmija un SIA Lattelecom. Semināra 
nosaukums – “Interneta un televīzijas iespējas 
informācijas laikmetā”. Apmācībās vienkāršam in-
terneta lietotājam saprotamā valodā tika stāstīts, 
kā var pašrocīgi pieslēgt internetu, ja mājai jau 
pievilkts DSL kabelis, kādi ir bezvadu interneta 
risinājumi, ar ko atšķiras virszemes un interaktīvā 
televīzija un kādas ir to priekšrocības un trūkumi. 
Seminārā tikām iepazīstināti arī ar Lattelecom 
mājas lapas priekšrocībām. To apzinot, varēsiet 
noskaidrot, vai un kāda veida interneta pieslē-
gumu iespējams ierīkot jūsu mājās, noskatīties 
videopamācību, uzzināt kā pašiem pieslēgt in-
teraktīvo televīziju, kā izvēlēties Lattelecom rē-
ķina saņemšanas veidu un izveidot savu kontu 
klientu pašapkalpošanās vidē “Mans Lattelecom”. 
Mūsu bibliotēkā ir iespēja iepazīties arī ar uzziņu 
dienesta 1188 priekšrocībām un citiem mazāk zi-
nāmiem Lattelecom piedāvājumiem.
Gan mājās, gan apmeklējot Ulbrokas bibliotē-
kas datorzāli, varat ieskatīties šādās lietderīgās 
Lattelecom tīmekļa vietnes sadaļās.
Mans Lattelecom – 
https://mans.lattelecom.lv/myltc/
Uzziņu dienests 1188 http://www.1188.lv/
Ar Lattelecom interneta pieslēguma veidiem, 
dažādiem televīzijas pieslēgumiem un visu, kas 
saistīts ar fiksētās tālruņa līnijas ierīkošanu varat 
iepazīties pamatlapā http://www.lattelecom.lv/
Pavasari gaidot, kopā ar Ulbrokas bibliotēku va-
ram iemācīties arī Twitterot jeb vīterot, blogot 
un izmantot RSS barotņu iespējas, gan saistībā 
ar Lattelecom pakalpojumiem, gan citās tīmek-
ļa vietnēs.

ULBROKAS BIBLIOTĒKA 
INFORMĒ!

No šī gada 15.februāra līdz 
14.martam Ulbrokas bibliotēka 

lietotājiem SLĒGTA!
Šajā laikā norisināsies bibliotēkas krājuma 

inventarizācijas process.  
Paņemtos izdevumus iespējams nodot 

caur lūku durvju apakšējā daļā!
Visi laipni aicināti apmeklēt 

Stopiņu novada Sauriešu 
bibliotēku! 

Uz tikšanos Ulbrokas bibliotēkā  
pirmdien, 2010.gada 15.martā!
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2010.gada janvāris

Projekts “Brīvprātīgo omīšu dienests” aici-
na pieteikties pensijas vecuma dāmas un kungus, 
kuri labprāt savā brīvajā laikā pieskatītu mazu 
bērniņu, kā arī ģimenes, kurās ir mazi bērni.

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” pro-
jekta ietvaros tiek domāts pensijas vecuma cil-
vēks, kas konkrētajam bērnam nav radinieks, bet 
labprāt ģimenei palīdzētu mazuļa pieskatīšanā. 
Nozīme būtu tam, lai bērns dzīvotu netālu no sava 
potenciālā pieskatītāja. Projektā tiek laipni aicinā-
ti pieteikties arī pensijas vecuma kungi, kuri lab-
prāt darbotos kā “Opīši”. 

Projekts nenodrošina auklītes darba apmaksu. 
Par to savstarpēji vienojas bērna vecāki ar cilvēku, 
kurš pieskatīs mazuli. Projekta ietvaros ģimenei 
tiks palīdzēts atrast uzticamāko bērniņa pieskatī-
tāju un risinātas neskaidrības, kas varētu rasties 
starp ģimeni un “omīti”. Vienu reizi mēnesī “omī-
tēm” vai “opīšiem” tiktu nodrošināta iespēja tik-
ties pie kafijas 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 pieteik-

ties par “omīti” vai “optīti” un ģimenēm, kurām 
nepieciešams atbalsts bērniņa pieskatīšanā lū-
gums pieteikties Ulbrokā pensionāru biedrībā vai 
pie Ulbrokas vidusskolas sociālā pedagoga Mā-
rītes Grīviņas – Krauzes, tālr. 67910640, lūgums 
zvanīt no 9.00 – 15.00 vai e-pasts: supervizors@
inbox.lv.

Beidzot šodien pienākusi ziema ar kārtīgu 
sniegu un salu, un tāpēc arī ziemas priekus pēc 
sirds patikas izbaudīt gribas gan lieliem, gan ma-
ziem. Par slidošanu Upesleju bērni sapņoja jau 
kopš pirmā sala iestāšanās. Tika izmēģinātas vi-
sas tuvumā esošās ūdenskrātuves, kur ledus nebūt 
nav tas drošākais. Pateicoties grupiņai jauniešu, 
sevišķi Edgaram Vanagam, slidotava tapa dažu 
dienu laikā. Pēc Edgara iniciatīvas, ar pašu bērnu 
čaklajām rokām, basketbola laukums aši vien bija 

notīrīts no sniega. Gluži bez traktora gan šeit ne-
iztikt, tāpēc talkā nāca mūsu pašvaldības aģentūra 

“Saimnieks”, par ko viņiem liels paldies. Paldies 
par atsaucību Mārim Līcītim, kurš bērniem izgā-
dāja arī ūdens šļūteni.

Pārējo padarīja ziema un sals. Atlika meklēt 
tikai slidas, nūjas un ripas. Paldies Edgaram, kurš 
sarūpēja arī hokeja vārtus.

Tas pierāda, ka ar pašu labo gribu, iniciatī-
vu un pavisam nelieliem līdzekļiem var panākt 
vēlamo.

Ļoti ceram, ka mūsu bērni hokeju spēlēs 
arī nākamgad ar diviem vārtiem un bortu ap-
malītēm.

Māra OZOLA, 
speciāli izdevumam “Tēvzemīte"

Paðiem sava slidotava

Neskatoties uz bargo ziemas janvāra mēnesi 
mūsu iestādes telpas ir siltas un mājīgas, kur ies-
tādes darbinieki rūpējās, lai bērni saņemtu piln-
vērtīgu aprūpi, izglītību un pozitīvas emocijas ik 
dienu. Šis gads ir sācies ar priecīgu ziņu mūsu 
pirmsskolas iestādei, jo ir atsākusi strādāt Pierīgas 
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Pirmssko-
las izglītības iestāžu darbu kā līdz šim koordinē 
metodiķe Vija Tomiņa. Neskatoties uz sarežģīta-
jiem laikiem esam priecīgi, ka arī turpmāk varē-
sim dalīties pieredzē ar Pierīgas pirmsskolas ies-
tāžu skolotājām, apmeklēt seminārus, kursus, gūt 
jaunāko informāciju par likumdošanas aktualitā-
tēm izglītības jautājumos. Šo mācību gadu pava-
sarī sadarbībā ar deju skolotāju Aigu Medni esam 
ieplānojuši rīkot tautas deju sadanci, kur varēs 
tikties un sadancoties Pierīgas pirmsskolas iestā-
žu audzēkņi.

Visu janvāra mēnesi mūsu pirmsskolas ies-
tādē vairākas grupas aicināja iestādes bērnus uz 
dažādiem teātra iestudējumiem(“Sniegbaltīte”, 

“Pelnrušķīte”, “Vilks un septiņi kazlēni”). 16. 
janvārī mazie “Saulītes” grupas bērni, viņu 
skolotājas Lita Salmiņa, Santa Šika un mūzikas 
skolotāja Gunta Kalniņa noorganizēja labdarī-
bas teātra izrādi uz kuru bija aicināti gan grupas 
vecvecāki, gan novada pensionāri. Bērni aicinot 
ciemiņus paši bija izcepuši piparkūkas. Arī cie-
miņi atnāca ar gardumiem mazajiem aktieriem. 
Izrāde bija kupli apmeklēta par ko bija milzīgs 
prieks gan bērniem, gan gandarījums skolotā-
jām un iestādes administrācijai. Šāds labdarī-
bas pasākums novada pensionāriem varētu kļūt 
kā jauna pieredze un laba tradīcija iestādē katru 
gadu. Paldies “Saulītes” grupas skolotājām un 
mūzikas skolotājai Guntai par uzdrīkstēšanos, 
jaunu pieredzi un vēlēšanos šajā grūtajā laikā 
kādu iepriecināt! 

Arī šogad janvāra mēnesī “Rūķēnu”, “Zaķē-
nu” un “Gliemezīšu” sagatavošanas grupu bērni 
kopā ar savām pirmsskolas skolotājām, skolotā-
ju palīgiem un metodiķi devās uz Ulbrokas bib-
liotēku. Kā jau allaž mūs ļoti viesmīlīgi sagai-
dīja abas bibliotēkas saimnieces vadītāja Daiga 

Brigmane un Ieva Mūrniece. Bibliotēkas vadītāja 
Daiga ļoti izzinoši bērniem izstāstīja par bibliotē-
kas darbu un bibliotekāra funkcijām tajā. Lai pa-
darītu bērniem stāstījumu vizuāli pievilcīgāku un 
interesantāku tika demonstrēta prezentācija, kas 
bija speciāli sagatavota katrai sagatavošanas gru-
pai. Bērni ar lielu aizrautību piedalījās sarunā un 
centās atbildēt uz bibliotekāres Daigas uzdotajiem 
jautājumiem. 

Bibliotekāre Ieva bērnus nodarbināja jaun-
izveidotajā datoru telpā. Sagatavošanas grupas 
bērniem tika ļauts ievingrināt mazos pirkstiņus 
pašiem rakstīt vārdiņus, ielikt dažādus simbolus 
un spēlēt bērniem attīstošas spēles, kā arī ska-
tīties latviešu animācijas filmiņas. Bibliotēkas 
vadītāja Daiga bērniem bija sagatavojusi āķīgas 
mīkliņas no mūsu novadnieka P.Brūvera grāma-
tiņas bērniem “Brīnumdzejoļi”, kuras ar pirms-
skolas skolotāju palīdzību bija jāizlasa un jāat-
min. Ciemošanās noslēgumā bērnus pārsteidza 
Dille Bille (Daina Kalmane), kura bija atnākusi 
ar pašas ceptiem gardajiem žagariņiem un vese-
līgu limonādi. Pirms cienāšanās ar Dilles Billes 
atnestajiem gardumiem bērniem bija jāpastāsta 
ko tad viņi ir uzzinājuši no šīs ekskursijas uz Ul-
brokas bibliotēku.

Viesmīlīgās un jaukās bibliotēkas darbinieces 
apbalvoja gan atjautīgākos bērnus ar krāsojamām 
grāmatiņām, gan dāvināja katrai sagatavošanas 
grupai par piemiņu no bibliotēkas apmeklējuma 
jauku grāmatiņu ar DVD disku. Gan bērni, gan 
pieaugušie bija ļoti priecīgi un gandarīti par inte-
resanti un jauki noorganizēto pasākumu. Paldies 
Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm vadītājai Daigai 
Brigmanei, bibliotekārei Ievai Mūrniecei un Dil-
lei Billei ( Dainai Kalmanei) par mīļo uzņemšanu 
un veiksmīgo sadarbību! 

Neskatoties uz dažādām pasākumu aktivi-
tātēm mūsu iestādē katru dienu ikdienas dar-
bos palīdz 10 strādājošie Nodarbinātības valsts 
aģentūras stipendiāti. Tie ir mūsu novada iedzī-
votāji, kā arī mūsu audzēkņu vecāki, kas pus-
gada laikā ir apguvuši skolotāja palīga, ēdam-
zāles strādnieka, apkopēja, sētnieka un pavāra 
palīga amata pienākumus un guvuši priekšstatu 
par mūsu iestādes darba specifiku. Tas ir liels 
atbalsts mūsu iestādes darbā. Iestādes vārdā gri-
bam teikt lielu paldies par apzinīgo darbu šiem 
strādniekiem un viņu darba devējiem – nova-
da Domei.

Jaunais gads ar jauniem darbiem...
Lelde STURME, 
PII “Pienenīte" vadītāja
Evija KUBILE, 
metodiķe

ka Ulbrokas ezerā šoziem mitinās ap 100 pī-
les. Pīles nolēmušas pārziemot tepat pie mums – 
Ulbrokā, jo iedzīvotāji tās regulāri piebaro. Lielā 
sala laikā ezers pilnībā aizsala un pīles klejoja pa 
visu Ulbrokas teritoriju. Pateicoties PA Saimnieks 
un ES simtlatnieku programmā nodarbinātajiem, 
pīlēm tika izkalts ledus un izveidota peldvieta. 
Lūdzam iedzīvotājus turpināt līdz pavasarim pie-
barot pīles, jo pretējā gadījumā viņas aizies bojā.

Vai Jûs zinâjât:



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 2010.gada 4. februārī.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Mans mazais bērniņ!
Divas actiņas, kas spoži mirdz.
Divas rociņas, kas cieši mani apskauj-
Ko Tava atnākšana nozīmēja man:
No debesīm Tu esi nācis,
Un tāpēc ļoti, ļoti Tevi mīlu.

  Dārtu Anču
  Lindu Gorbunovu
  Dianu Graudiņu
  Darinu Pokoļikovu
  Gabrielu Legnicki
  Elzu Avotiņu
  Samantu Siliņu

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI!

Ir grūti – bet tomēr vajag būt
Kā jūrai, kā akai,
Kur sev cerību lāsi var gūt,
Kad nediena dzeļ.

  Inga Ragovska 
  Biruta Freimane
  Stepans Drogobeckis
  Langina Jermoloviča
  Vitalijs Smirnovs
  Alberts Bačkurs
  Pjotrs Radaškevičs
  Vladimirs Kutjko
  Olga Stručko
  Andris Razdovskis 

Izsakam līdzjūtību tuviniekiem!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Skrejošus gadus kā jūrmalas smiltis
Plaukstā noturēt nevar neviens,
Tikai mūžīgo jaunības degsmi,
Vienmēr sirds visur var paņemt sev līdz.

 70 –  Vincentu Aniņu
  Pāvelu Gorškovu
  Aleftinu Kačanovu
  Lidiju Panovu
  Antoņinu Spiridonovu
  Sarmu Žarčinsku
 75 –  Āriju Grundi
  Valentīnu Popelkovsku
  Vasiliju Pučkovu
 80 –  Artūru Muižnieku
  Dzidru Šulci
 85 –  Kārli Knospi
  Nadeždu Savinu

Vēlam stipru veselību un daudzus gaišus un 
prieka pilnus gadus!

Dzimtsarakstu informâcija
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Stopiņu novada bāriņtiesa 
aicina interesentus uz bezmaksas 

konsultāciju pēcpusdienu!
2010.gada 18.februārī no pl. 15:00 līdz pl. 18:00 
bāriņtiesas telpās Institūta ielā 30, Ulbrokā, kon-
sultēs ģimenes un bērnu lietu speciāliste, advo-
kāte Sanita Slišāne par aktualitātēm ģimenes 
tiesību jomā:

laulības šķiršana,   z
uzturlīdzekļu piedziņa,  z
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtība,  z
vecāku kopīga, atsevišķa un ikdienas aiz- z
gādība.

Ulbrokas sporta kompleksā 
katru pirmdienu un trešdienu, 

plkst. 19.30, notiek 

AEROBIKAS 
NODARBĪBAS

Pirmdienās nodarbība ABL (abdomonal, but-
tocks, legs)- vēderprese, sēžas muskuļi un kājas. 
Efektīva nodarbība ķermeņa problēmzonām. 
Piemērota jebkuram sagatavotības līmenim. 20 
min aerobika, 35 min spēka vingrinājumi, 5 min 
stiepšanās.
Trešdienās nodarbība CALLANETICS- speciāli iz-
strādāts vingrinājumu komplekss, kura pamatā 
ir vairākkārtēja vingrinājumu atkārtošana. Pie-
mērots dažādiem sagatavotības līmeņiem.

Sīkāka informācija: www.trenerealina.com
 Tel.: 26406990, trenere Alīna

INFORMĀCIJAI
Par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa likme 2010.gadā: 
1) 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadas-
trālās vērtības: 
a) zemei, 
b) ēkām vai to daļām, kuras tiek izmantotas 
saimnieciskā darbībā
c) inženierbūvēm; 
nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes 
vienību un katru ēku 2010.gadā nedrīkst pār-
sniegt 2009.gadam aprēķināto nodokļa apmēru 
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 
procentiem.
2) vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mā-
jām, daudzdzīvokļu mājām, kuras netiek izman-
totas saimnieciskās darbības veikšanai (mājokļa 
nodoklis): 
a) 0,1 procents no kadastrālās vērtības, kas ne-
pārsniedz 40 000 latu,
b) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu,
c) 0,3 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz 75 000 latu. 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu plānotie nosūtītšanas termiņi:
1.marts – nodokļa aprēķinam par zemi (arī dzī-
vokļu īpašumiem), par ēkām un būvēm, kuras 
pilnībā tiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, 
ja aprēķinātais nodoklis ir lielāks par 5Ls,
1.septembris – mājokļa nodokļa aprēķinam .

INFORMĀCIJAI
Zemāk norādītas gāzizlādes spuldžu savākša-

nas punktu adreses Stopiņu novadā.

Ciems Adrese Īpašnieks
Rumbula Getliņu CSA poligons BAO AS

Sestdien, 6.martā 
(8.marta priekšvakarā)

Ulbrokas kultūras namā
atvērsim sirdis 

pirmajām pavasara vēsmām…
plkst. 19.00 

teātra izrāde latviešu un krievu valodā

“SALIDOJUMS”
Par labu atmosfēru parūpēsies aktieri:

Arvīds (Enriko Avots),
Margarita (Ruta Vītiņa) un
Antoņina (Anta Eņģele).

“Par draudzību un skolas gadiem, 
par saules dienām, draugs, 
Mēs dziesmu dziedam 
un ikvienu tā draugu pulkā sauc!”

Aicinām visus bijušos Latvijas skolniekus un 
skolu darbiniekus satikties salidojumā! 

Darbosies bufete
Pēc izrādes – 

“Sārto tulpju” balle!
Ieeja uz teātri (un balli): Ls 2,-

Pensionāriem un represētajiem: Ls 1,-
Ieeja uz balli: arī Ls 2,-

Biļešu iepriekšpārdošana no 20.februāra, 
zvanot pa tālr. 29804210

NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS
PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA PAZIŅO: 
noslēgts šāds apbūvēta zemesgabala pirkuma Iīgums
Zemesgabala adrese, kadastra numurs: Stopiņu no-
vads, Ulbroka, Institūta iela 13, kadastra Nr.8096 
003 0432, 649/37877 domājamās daļas. Zemesga-
bala platība (kv.m): 4873. Zemesgabala īpašuma tiesī-
bu nostipnn. zemesgrāmatā: Stopiņu pagasta zemes-
grāmatā, nodalījuma Nr.lG00000421891. Zemesga-
bala pircējs: Ineša Protasa. Pirkuma līgu ma datums: 
2009.gada 29.deeembris.
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