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Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka deputāts 
A.Grunde publiski rakstiskā veidā sniedz nepatie-
su informāciju un atklāti melo. Ikvienam iedzīvo-
tājam ir pieejama informācija gan par finansiāla-
jiem, gan par sociālajiem, gan attīstības, izglītības, 
sporta un citiem pašvaldības jautājumiem Stopi-
ņu novada Domē, un deputātiem šī informācija ir 
pieejama pirmām kārtām, ja deputāts vēlas iegūt 
patiesu informāciju.

A.Grunde intervijā partijas “Visu Latvi-
jai” speciālizlaidumā Nr.4, kā domes deputāts 
sniedz nepatiesas ziņas, ka Stopiņu novada do-
mes priekšsēdētājam J.Pumpuram ar vienu roku 
samazina atalgojumu, ar otru pieliek klāt. Esam 
deputāti no dažādām partijām, mūsu domas bie-
ži vien ir dažādas, bet esam pret meliem un ne-
patiesas informācijas sniegšanu publiskajā telpā, 
jo uzskatām, ka deputātiem it īpaši jābūt atbildī-
giem par patiesas informācijas sniegšanu un sava 
vārda godu. J.Pumpurs jau janvāra mēnesī pats 
labprātīgi atteicās no atalgojuma SIA “Getliņi 
EKO”, kaut viņam pienākas atlīdzība par darbu 
un atbildību, kura tika maksāta no SIA “Getliņi 
EKO” budžeta. Mūsuprāt, tas ir pozitīvi vērtē-
jams J.Pumpura lēmums, jo nenākas bieži dzirdēt, 
kad kāds labprātīgi atsakās no tā, kas viņam liku-
mīgi pienākas. Tāpat arī - viņš nesaņem atlīdzību 
par Domes sēžu vadīšanu un kā Finanšu komite-
jas vadītājs. Deputāts A.Grunde, ja vien viņš vēlē-
tos iegūt precīzu informāciju, to varēja iegūt paš-
valdības grāmatvedībā vai pie priekšsēdētāja trīs 
minūšu laikā. Par priekšsēdētāja algu – jā, mēs 
esam nolēmuši, ka priekšsēdētāja alga pirms no-
dokļu nomaksas ir Ls1700 un vietnieka - Ls1507, 

bet katrs varam pamatot, kāpēc ir šāds atalgo-
jums – te ir izvērtēts tiešām lielais darba apjoms 
un pienākumi, profesionalitāte un atbildība, paš-
valdības ekonomiskie rādītāji u.c. Par domes dar-
biniekiem – patiesā informācija ir tāda, ka domes 
darbiniekiem trīs reizes ir samazināts atalgojums 
un pēdējā reize ir ar šī gada 1.aprīli par 13,192%. 
Pārējās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 
strādājošiem nav veikts algu samazinājums. Ne-
viens pašvaldībā un pašvaldības iestādēs un struk-
tūrvienībās strādājošais jau otro gadu nav saņēmis 
nekādus pabalstus vai prēmijas. Šī informācija ir 
brīvi pieejama Stopiņu novada Domē.

Par PA “Saimnieks” darbību – nekur nepa-
rādās aptauja, kuru A.Grunde ir veicis, ja reiz 
tiek nosaukts skaitlis – “95% nebūs apmierinā-
ti ar aģentūras darbību”. Pēc oficiālas bijušā Rī-
gas rajona 2009.gada janvārī veiktās aptaujas par 
apmierinātību par komunālo pakalpojumu kva-
litāti novadā Stopiņu novada rādītāji ir sekojo-
ši – 72% ir apmierināti, 24% ir neapmierināti un 
5% ir grūti pateikt (“Idejas labākai dzīvei Pierī-
gā”, 2009., Rīgas rajona padome, 19.lpp.). Pub-
liskojot informāciju, deputātam ir jāatsaucas uz 
oficiāliem datiem, jo pretējā gadījumā tā ir bau-
mu līmenī celta neslava par daudziem atbildīgiem 
un profesionāliem darbiniekiem PA “Saimnieks”. 
PA“Saimnieks” īsteno ES projektus, lai situācija 
uzlabotos gan Upesleju attīrīšanas iekārtās, gan 
Ulbrokas ūdenssaimniecībā, par to esam informē-
juši “Tevzemītē”, gan informācija ir pieejama paš-
valdības mājas lapā. Katru pirmdienas rītu, pirms 
oficiālā darba laika, Domē notiek darba sapulce 
ar PA “Saimnieks” direktoru un pašvaldības poli-

cijas vadītāju, kurā informē, risina, plāno, atskai-
tās par padarīto. Komunālā saimniecība ir kom-
plicēta un smaga darba joma, kurā nebūt viss nav 
kārtībā gan kāda neizdarības dēļ, gan novecojošo 
tīklu dēļ, gan iedzīvotāju parādu dēļ, u.t.t., bet 
tas nedod tiesības oficiālai amatpersonai publis-
kot datus, kuriem nav pamatojuma, iesakām de-
putātam ieguldīt darbu un laiku komunālās saim-
niecības problēmu risināšanā, tas pat ir deputāta 
pienākums. 

Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka bie-
ži vien arī amatpersonas atļaujas publiski sniegt 
nepatiesu informāciju, tas jau ir katra personīgās 
inteliģences un atbildības līmeņa rādītājs, līdz brī-
dim, kamēr neiestājas kāda cita veida atbildība. 
Iesakām velti tērēto enerģiju un laiku veltīt dar-
bojoties novada labā un ar saviem labajiem dar-
biem celt savu un savas partijas slavu un godu. 

Stopiņu novada Domes deputāti:  
I.Stirāns, R.Vītols, G.Bokša, V.Paulāne, 

V.Jakovļevs, D.Brigmane, J.Inzulis, I.Lāčgalve, 
A.Senkāns, J.Koponāns, I.Vīksne, L.Šefere.

Stopiòu novada domes deputâtu atklâta 
vçstule paðvaldîbas iedzîvotâjiem

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Sa-
laspils iecirknis vēlas vērst Salaspils novada ie-
dzīvotāju uzmanību uz to, ka iestājoties siltiem 
laika apstākļiem, kas ļauj aktīvi atpūsties, palieli-
nās mantisko noziegumu izdarīšanas iespējamība. 
Šajā sakarā jāatceras, ka ejot prom no dzīvokļa, 
pat uz neilgu laiku, vienmēr ir jāaizslēdz dzīvokļa 
durvis, bet ilgas prombūtnes laikā būtu ieteicams 
palūgt kaimiņus pieskatīt dzīvokli. 

Analizējot pēdējo gadu laikā izdarīto nozie-
gumu statistiku, var secināt, ka pavasarim sāko-

ties tiek izdarītas zādzības no dzīvokļiem vai pri-
vātmājām gadījumos, kad īpašnieki, atstājot sa-
vas dzīvesvietas (dodoties uz darbu, aizbraucot 
uz laukiem brīvdienās un citos gadījumos), atstāj 
dzīvokļa vai mājas logus atvērtā stāvoklī. Tas at-
tiecas arī uz gadījumiem, kad logi tiek atstāti at-
vērti tā saucamā ziemas vedināšanās stāvoklī. 

Zādzību skaita mazināšanai aicinām iedzīvo-
tājus rūpēties par sava īpašuma drošību un veikt 
visus iespējamus pasākumus, lai novērstu no-
ziedzniekiem iespējas iekļūt īpašumā un veikt ne-
likumīgas darbības:

– atstājot dzīvesvietas aizslēgt logus (īpaši ie-
teicams iedzīvotājiem, kas dzīvo daudzstāvu māju 
1. stāvā, kā arī uz privātmāju īpašniekiem); 

– dzīvokļu un īpaši privātmāju īpašniekiem jā-
apsver iespēja pieslēgt signalizāciju savā īpašumā;

– privātmāju īpašniekiem ir jāatceras, ka pa-
redzot signalizāciju mājas 1.stāvā, var nonākt 
situācijā, ka zagļi, izmantojot 2.stāvā atvērto 
logu, ar kāpņu palīdzību var iekļūt mājā un iz-
darīt zādzību no tās. Šādi gadījumi tika reģistrē-
ti Salaspils iecirknī 2009.gadā lielā skaitā, da-
žos gadījumos zādzības ar iekļūšanu mājā caur 
ēkas otro stāvu tika izdarītas, mājas īpašniekiem 
esot mājās. 

Jāatceras arī citi drošības pasākumi sava īpa-
šuma aizsardzībai – ar lielu uzmanību attiekties 

Informâcija iedzîvotâju droðîbai
VP RRP Salaspils iecirkņa  
priekšnieks G. KALVĪTIS

Turpinājums 2.lpp. 

Paldies Stopiņu novada iz-
glītības iestāžu administrāci-
jai, pedagogiem un tehniska-
jiem darbiniekiem par dar-
bu un sadarbību aizvadītajā 
2009./2010. mācību gadā!

Saulainu un jauniem pār-
steigumiem bagātu vasaru.

Stopiņu novada dome
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28.aprîïa un 19.maija sçdçs (protokoli Nr.24 un Nr.25) nolemts:
Apstiprināt Stopiņu novada domes 2009. gada  z

pārskatu;
Apstiprināt PA “Stopiņu ambulance” 2009.  z

gada pārskatu;
Apstiprināt PA “Saimnieks” 2009. gada pārskatu; z
Apstiprināt Gaismas speciālās internātpamat- z

skolas 2009. gada pārskatu;
Apstiprināt Stopiņu novada domes konsolidēto  z

2009. gada pārskatu;
Anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai; z
Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu 6 per- z

sonām;
Atbrīvot dzīvojamo telpu 1 personai; z
Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārzi- z

ņiem 12 personām;
Piešķirt nomā zemi mazdārziņa ierīkošanai 16  z

personām;
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 īpa- z

šumu;
Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas  z

rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR nepilsonim;
Atļaut uzsākt 1 zemes ierīcības projekta izstrādi; z
Apstiprināt 3 zemes ierīcības projektus; z
Nodot 1 nekustamā īpašuma detālplānojuma  z

projekta pirmo redakciju sabiedriskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai;

Neiebilst skiču projekta “Notekūdeņu savākša- z
nas un attīrīšanas iekārtu būvniecība un atjaunoša-
na Ulbrokā” apstiprināšanai;

Garā iela Stopiņu novada Dreiliņu ciemā ir  z
prioritāra cietā asfaltbetona seguma ieklāšanai;

Slēgt trīspusējo līgumu par bērna uzņemšanu  z
privātā pirmskolas izglītības iestādē, kuru ir izvē-
lējušies bērna vecāki ar 2 bēru vecākiem; 

Apstiprināt bērnu sarakstu, kuri rindas kārtībā  z
tiek uzņemti PII grupās Stopiņu pamatskolā ar 
2010.gada 1.septembri;

bērnu sarakstu, kuri rindas kārtībā tiek uzņemti  z
PII “Pienenīte” ar 2010.gada 1.septembri grupās 
Ulbrokā un Bērzu12, Vālodzes;

Noteikt nekustamā īpašuma atvieglojumu 4  z
personām, kas atbilst konkrētai kategorijai nodok-
ļu atvieglojumu piešķiršanai;

Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru  z
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas izglītības program-
mas apguvei 2 bērnu vecākiem;

Apstiprināt konkursa “Sakoptākā sēta Stopiņos  z
2010.gadā” nolikumu;

Apstiprināt Juglas sanatorijas internātpamat- z
skolas izglītības programmas:
1. “Speciālās pamatizglītības programma izglīto-

jamiem ar somatiskām saslimšanām” (izglītības 
programmas kods 21015411) 
2. “Speciālās pamatizglītības programma izglīto-
jamiem ar mācīšanās traucējumiem” (izglītības 
programmas kods 21015611) 
3. “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamiem ar somatiskām saslim-
šanām” (izglītības programmas kods 21015421)

Slēgt nomas līgumu no 2010. gada 1. augusta  z
par nedzīvojamo pagrabstāva telpu nomu Upesle-
jas 9;

Atļaut iznomāt uz desmit gadiem nedzīvojamās  z
telpas Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, 
ar kopējo platību 88,8 kvadrātmetri Ulbrokas pas-
ta nodaļas darbības nodrošināšanai;

Slēgt nedzīvojamās telpas Institūta iela 14, Ul- z
broka, Stopiņu novads, 2.stāvā, nomas līgumu;

Apstiprināt iepirkuma procedūras rezultātus un  z
slēgt līgumu par “Gaismas speciālās internātpa-
matskolas saimniecības korpusa rekonstrukciju” 
ar SIA Rīgas firma “PAMATS”;

Izsludināt Iepirkumu Juglas sanatorijas inter- z
nātpamatskolas 6.korpusa renovācijas būvdarbu 
veikšana saskaņā ar tehnisko projektu;

Apstiprināt sagatavoto Stopiņu novada pašval- z
dības publisko pārskatu par 2009.gadu.

Ziòo 67910901 
(26.04.2010.-25.05.2010.)

26.04. – Tika aizturēta un nogādāta VP Salas-
pils iecirknī persona, kurai piemērots administra-
tīvais arests;

– Sadarbībā ar VP Salaspils iecirkņa darbinie-
kiem, Sauriešos par nelegāla alkohola iegādāša-
nos tika aizturēta persona un nogādāta VP Salas-
pils iecirknī, par doto faktu uzsākta administratī-
vā lietvedība;

27. 04. – Saņemta informācija par to, ka pretī 
Acones ielai 9B deg kūla;

28.04. – Saņemta informācija par ģimenes 
skandālu Upeslejās, ierodoties notikuma vietā, ar 
ģimenes locekļiem veiktas profilaktiska rakstura 
pārrunas;

01.05. – Veikta Stopiņu novada teritorijas ap-
sekošana ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas 

“Latvijas valsts karoga likuma” normas;
04.05. – Veikta Stopiņu novada teritorijas ap-

sekošana ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas 
“Latvijas valsts karoga likuma” normas;

05.05. – Saņemta informācija par ģimenes 
konfliktu Brunavās, Avotu ielā. Konflikts atrisi-
nāts uz vietas, veicot pārrunas;

07.05. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes konfliktu Brunavās, Avotu ielā. Skandāla rī-
kotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP 
RRP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, 
jo var izdarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;

08.05. – Cekulē, kopīgas alkohola lietošanas 
laikā, kāda sieviete ar dakšiņu savam pudeles brā-
lim iedūra krūtīs;

15.05. – Aizturētas un nodotas VP Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem divas personas, kuras Ra-
diostacijas ielā kādā īpašumā zaga metālu;

17.05. – Aizturēts un nodots Ātrās medicīnis-
kās palīdzības brigādei kāds psihiski nelīdzsva-
rots vīrietis, kas, atrodoties veikalā “Certa”, uzve-
dās agresīvi un neadekvāti;

19.05. – Veiktas profilaktiska rakstura pārru-
nas ar diviem Juglas sanatorijas internātpamat-
skolas audzēkņiem, kas bija lietojuši alkoholiskos 
dzērienus;

21.05. – Cekulē pie administratīvās atbil-
dības tika saukta kāda persona par to, ka, klau-
soties skaļu mūziku, traucēja kaimiņu nakts-
mieru;

24.05. – Nodrošinot sabiedrisko kārtību, 
sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas zvērinātam 
tiesu izpildītājam īpašuma aprakstīšanā;

– Tika saņemta telefoniska informācija, ka 
Sauriešos no nama Nr.2 trešā dzīvokļa logiem 
nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, 
ka minēta dzīvokļa durvis ir aizslēgtas, un uz lū-
gumu tās atvērt neviens nereaģē. No kaimiņiem 
tika iegūta informācija, ka dzīvoklī dzīvo sievie-
te ar slimu sirdi. Nekavējoties tika iekļūts dzī-
voklī pa virtuves logu. Iekļūstot telpā, tika likvi-
dēts aizdegšanās perēklis – uz gāzes plīts atstāts 
alumīnija katliņš, un uzmodināta dzīvokļa saim-
niece. Medicīniskā palīdzība sievietei nebija ne-
pieciešama;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb-
šanai nogādāta 1 persona, pārrunas veiktas ar 22 
personām, pēc Stopiņu novada domes saistoša-
jiem noteikumiem sodītas 17 personas, par trans-
porta novietošanu tam neparedzētā vietā protoko-
lus – paziņojumus saņēmuši 7 autovadītāji, pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie 
administratīvās atbildības sauktas 37 personas.

 
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiāliem.

pret personām, kuras uzdodas par dažādu dienes-
tu vai pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, pēc 
iespējas vairāk komunicēt ar kaimiņiem, nepie-
ciešamības gadījumā palūdzot viņiem pieskatīt 

savu īpašumu ilgstošas prombūtnes laikā, novērst 
iespēju nepiederošām personām novērot īpašumā 
esošas mantas (uzstādot žogu ap privātmāju, iz-
mantot aizkarus vai žalūzijas). 

Gadījumā, ja no dzīvokļa vai privātmājas to-
mēr tika izdarīta zādzība, pēc policijas izsaukša-

nas un līdz policijas grupas ierašanās ieteicams 
neienākt savā īpašumā, kā arī neaiztikt nekādas 
mantas, jo šādā veidā var iznīcināt pēdas, kurām 
ir nozīme noziedznieku noskaidrošanā. 

Zādzību gadījumā lūdzam nekavējoties infor-
mēt Salaspils iecirkni pa tālruni 67895200. 

ë Sākums 1.lpp.

Stopiņu novada dome izsludina 
konkursu

“Sakoptākā 
sēta Stopiņos 

2010.gadā”
Lūdzam pieteikt pretendentus 
novada domē līdz 15.jūnijam.

Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Stopiņu novada domes 

mājas lapā www.stopini.lv
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1.3. Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un apkalpes 
zonā ir:

1.3.1. ūdensvada būves un ūdensvada tīkli līdz no-
teiktai atbildības robežai;

1.3.2. kanalizācijas būves un kanalizācijas tīkli līdz 
noteiktai atbildības robežai.

1.4. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atbildības ro-
bežas noteikšana:

1.4.1. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosa-
ka objekta notekūdeņu izvada pirmo skataku Pakalpoju-
mu sniedzēja kanalizācijas tīklā, kuru apliecina abpusēji 
noslēgts robežakts;

1.4.2. par ūdensvada tīklu atbildības robežu nosaka 
objekta ūdensvada ievada pievienošanas vietu Pakalpo-
jumu sniedzēja maģistrālam tīklam, kuru apliecina abpu-
sēji noslēgts robežakts;

1.4.3. Klienta un Apakšklienta ūdensvada un kana-
lizācijas tīklu atbildības robežu nosaka atbilstoši savstar-
pējai vienošanai.

1.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves, kas 
atrodas Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai viņa atbildī-
bas robežu zonā, tiek ekspluatētas un remontētas par Pa-
kalpojumu lietotāja līdzekļiem.

1.6. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir 
vairāku Pakalpojumu lietotāju īpašumā vai viņu atbildī-
bas robežu zonā, tad jautājumus, saistītus ar to eksplua-
tāciju un remontu, Pakalpojumu lietotāji izlemj kopīgi.

1.7. Ūdensapgādes, kanalizācijas maģistrālie, ielu tīk-
li, cauruļvadu armatūra, brīvkrāni, ugunsdzēsības hidranti, 
plāksnes ar hidrantu izvietošanas vietas norādi, armatūra, 
skatakas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju 
pievienošana Stopiņu novada ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem un pieņemšana ekspluatācijā

2.1. Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas 
pieslēgt savus Objektus Stopiņu novada ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pieteikums Pakalpoju-
mu sniedzējam, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Pie-
teikumā jānorāda dati par paredzamo ūdens patēriņu un 
novadāmo notek ūdeņu daudzumu, kā arī jāpievieno ze-
mes gabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 ar iezīmē-
tām pazemes komunikācijām.

2.2. Ja ielas sarkano līniju robežās atrodas Pakalpo-
jumu sniedzēja valdījumā esošs kanalizācijas tīkls, tam 
jāpievieno:

2.2.1. jaunbūves un rekonstruējamie objekti, saska-
ņa ar tehniskiem noteikumiem par pievienošanos Pakal-
pojumu sniedzēja komunikācijām;

2.2.2. esošie objekti, kuros ir ūdens apgādes sistē-
mas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst teh-
niskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkār-
tējai videi.

2.3. Tehnisko noteikumu darbības termiņš – 1 gads. 
Šim laikam beidzoties, pēc pasūtītāja lūguma Pakalpoju-
mu sniedzējs izskata tehniskos noteikumus atkārtoti un 
ir tiesīgs veikt izmaiņas. Lai pievienotos Stopiņu novada 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ir jāizstrādā projekts 
saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem.

2.4. Izstrādāto projektu Pakalpojumu sniedzējs iz-
skata un saskaņo 10 darba dienu laikā no tā iesniegšanas 
datuma. Viens projekta eksemplārs, kā arī tā elektronis-
kā versija jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.

2.5. Saskaņotais projekts ir spēkā 1 (vienu) gadu. 
Ja izbūves darbi šajā laika periodā nav uzsākti, projekts 
jāsaskaņo atkārtoti ar Pakalpojumu sniedzēju. Atkārtoti 
saskaņojot projektu, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs iz-
virzīt jaunas prasības.

2.6. Projekta realizāciju, t.sk. būvdarbus, hidrau-
lisko pārbaudi, dezinfekciju, ūdensvada tīklu skalošanu, 
ūdensvada pieslēgšanu vai pievienošanu kanalizācijas 
tīkliem veic licencēts būvuzņēmējs Pakalpojumu snie-

dzēja uzraudzībā vai pats Pakalpojumu sniedzējs par Pa-
sūtītāja līdzekļiem.

2.7. Jaunizbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un būvju gatavības vērtēšanu un no-
došanu ekspluatācijā veic pašvaldības būvvalde, pēc slē-
dziena saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja par objek-
ta gatavību ekspluatācijai.

2.8. Objekta īpašnieks pēc izbūves pabeigšanas ir 
pilnīgi atbildīgs par ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu 
un būvju uzturēšanu līdz tīklu atbildības robežai. Aiz-
liegts tos izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanai līdz Līguma noslēgšanai ar Pakal-
pojumu sniedzēju.

2.9. Ja nav iespējas pieslēgt Objektu Pakalpojumu 
sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpo-
jumu sniedzējs ir tiesīgs izsniegt tehniskos noteikumus 
Objekta pieslēgšanai pie klienta atbildības robežās eso-
šajiem tīkliem ar nosacījumiem:

a) ja ir rakstiska saskaņošana ar Klientu un zemes 
īpašnieku;

b) ja pieslēgšana nepasliktina ūdens padevi citiem 
Klientiem.

3. Līguma noslēgšanas kārtība

3.1. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saņemt 
objektā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpoju-
mus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju vai 
vienošanās ar Klientu, ja Objekts ir pieslēgts pie Klienta 
atbildības robežās esošajiem tīkliem. 

3.2. Lai noslēgtu Līgumu ar Pakalpojumu sniedzē-
ju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu uz Objektu, fiziska vai juridiska persona ie-
sniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un šādu do-
kumentu kopijas:

3.2.1. fiziskām personām – pase, to pilnvarotām 
personām – pilnvara, pase;

3.2.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, 
pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība, ban-
kas rekvizīti;

3.2.3. Objekta piederības dokuments (zemesgrāma-
tas akts, nomas līgums u.c.), līgums par dzīvojamo māju 
pārvaldīšanu vai apsaimniekošanu.

3.3. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par pakalpo-
jumu saņemšanu slēdz Objekta īpašnieks, tā pilnvarotā 
persona, kā arī Objekta pārvaldnieks, apsaimniekotājs 
vai nomnieks.

3.4. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo 
Līguma projektu.

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
uzskaite un norēķinu kārtība par sniegtajiem 

pakalpojumiem

4.1. Pakalpojumu lietotājam jānodrošina ūdensapgā-
des pakalpojumu uzskaite Objektā, uzstādot ūdens mērī-
tājus atbilstoši projektam un tehniskam noteikumiem.

4.2. Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, ko pa-
tērē Klients, nosaka atbilstoši Objekta ūdensvada ievadā 
uzstādītā ūdens mērītāja rādījumiem. Ūdens mērītājam 
jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām.

4.3. Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, ko pa-
tērē daudzdzīvokļu un privāto māju pakalpojumu lietotā-
ji, nosaka atbilstoši dzīvokļos un privātās mājās uzstādī-
to ūdens mērītāju rādījumiem.

4.4. Informācijas sniegšanu Pakalpojumu sniedzē-
jam par ievada ūdens mērītāja rādījumiem nodrošina 
Klients, kurš ir atbildīgs par sniegtās informāciju parei-
zību. Pakalpojumu sniedzējs kontrolē ūdens mērītāja rā-
dījumu pareizību.

4.5. Ūdens mērītāja uzstādīšanas vietu jānodrošina 
Klientam ar pietiekamu apgaismojumu, temperatūru ne 
zemāku par +5°C, kā arī ērtu piekļūšanu ūdens mērītāja 
rādījumu nolasīšanai.

4.6. Izņēmuma gadījumos Pakalpojumu sniedzējs 
ūdens daudzumu, ko patērē Klients, nosaka atbilstoši 

LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 
ūdens patēriņa normām.

4.7. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, 
ko Stopiņu novada kanalizācijas tīklā no Objekta novada 
Klients, nosaka atbilstoši ūdens daudzumam, ko Klients 
patērē no Stopiņu novada ūdensvada un/vai lokālā ūdens 
avota saskaņā ar ūdens mērītāja rādījumiem vai saskaņā 
ar notekūdeņu mērītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.

4.8. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, 
ko Stopiņu novada kanalizācijas tīklā novada daudzdzī-
vokļu māju pakalpojumu lietotāji, nosaka atbilstoši patē-
rētā ūdens daudzumam saskaņā ar dzīvokļos uzstādītiem 
ūdens mērītāju rādījumiem.

4.9. Gadījumos kad dzeramais ūdens tiek iekļauts 
ražojamās produkcijas sastāvā un netiek novadīts Stopi-
ņu novada kanalizācijā, Pakalpojumu sniedzējs Klienta 
novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka atbilstoši no-
tekūdeņu uzskaites ierīcēm vai pamatojoties uz Klienta 
sniegtiem aprēķiniem, tos kopīgi izskatot un savstarpē-
ji saskaņojot.

4.10. Klienta pienākums ir uzstādīt ūdens mērītājus 
uz saviem vietējiem ūdens ieguves avotiem gadījumā, ja 
Klienta notekūdeņi tiek novadīti Stopiņu novada kana-
lizācijas tīklā. Ūdens mērītājam jāatbilst LR normatīvo 
aktu prasībām. Pakalpojumu sniedzējs noplombē vietē-
jās ūdens ieguves mērītājus.

4.11. Ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās Stopiņu no-
vada ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdens patē-
riņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts 
atkarībā no ūdens ņemšanas vietu skaita un Latvijas 
Būvnormatīvu LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” noteiktajiem normatīviem.

4.12. Ūdens patēriņš un novadīto notek ūdeņu dau-
dzums patvaļīgas pieslēgšanās gadījumā tiek aprēķināts 
par laiku no pārkāpuma veikšanas brīža. Ja pieslēguma 
laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas pakalpojumi bez atļaujas izman-
toti 12.(divpadsmit) mēnešus.

4.13. Pakalpojumu sniedzējs veic norēķinus par 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar Klien-
tu atbilstoši apstiprinātiem tarifiem. Kārtību, kādā vei-
cami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumiem, nosaka starp Pakalpojumu sniedzēju un 
Klientu noslēgtais Līgums.

4.14. Maksājumiem par ūdensapgādi Stopiņu nova-
dā piemērot šādus koeficientus:

Patēriņš uz vienu deklarēto  
cilvēku dzīves vietā, mēnesī

Koeficients

līdz 7,5 m.kub. 1.0
no 7,5 līdz 15,0 m.kub. 3.0

virs 15,0 m.kub. 5.0

5. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju 
ekspluatācija, lietošana un aizsardzība

5.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā dien-
nakts laikā brīvi piekļūt sava īpašuma un atbildības ro-
bežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, 
kas atrodas zemesgabala īpašnieku, uzņēmumu un orga-
nizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, re-
montam un avāriju likvidēšanai.

5.2. Ja Klients bez Stopiņu novada ūdensapgādes 
pakalpojumiem izmanto arī lokālos ūdens avotus (artē-
ziskos urbumus), šie lokālie ūdensvada tīkli nedrīkst būt 
savienoti ar Stopiņu novada ūdensvada tīkliem.

5.3. Klientam jābūt viņa atbildības robežu zonā iz-
vietoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskajai do-
kumentācijai.

5.4. Klientam notekūdeņus Stopiņu novada kanali-
zācijas tīklā jānovada atbilstoši šo Noteikumu 6.nodaļas 
prasībām.

5.5. Aizliegts kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, 
iztukšot asenizācijas cisternas, mest cietos atkritumus.

Saistošie noteikumi “Stopiņu novada ūdensapgādes  
un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

ë Sākums iepriekšējā izdevuma
“Tēvzemīte” numurā 

Turpinājums 4.lpp. 
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Līdakas Ulbrokas ezerā
Zemkopības ministrija ir apstiprinājusi Sto-

piņu novada domes iesniegto projektu “Zivju re-
sursu atjaunošana Ulbrokas ezerā” un piešķīrusi 
finansējumu 875,00 Ls 250,00 kg līdaku mazuļu 
iegādei. Līdaku mazuļi Ulbrokas ezerā tiks ielais-
ti šī gada oktobrī. 

LEADER  
pieejas īstenošana

Stopiņu novada dome ir iesniegusi septiņus 
projektus biedrības “Stopiņu un Salaspils partne-
rība” izsludinātajā projektu konkursā LEADER 
pieejas īstenošanai:

“Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uz-
stādīšana Stopiņu novadā”;

“Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uz-
labošana”;

“Ulbrokas kultūras nama izstāžu zāles labie-
kārtošana”;

“Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu 
stūrīša aprīkojuma iegāde”;

“Ēnu izglītībai un kultūrai”;
“Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu nova-

da Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kul-
tūras nama”;

“Skaņu dzīvespriekam”.
Šobrīd norit projektu vērtēšana.

Pozitīvas pārmaiņas Gaismas speciālajā 
internātpamatskolā un Juglas sanatorijas  

internātpamatskolā
Bērni ir mūsu nākotne. Cik spēsim dot vi-

ņiem, tik varam gaidīt atpakaļ. Arī bērni ar īpa-
šām vajadzībām ir mūsu sabiedrības daļa un tiem 
ir nepieciešama lielāka uzmanība, tādēļ ļoti svarī-
ga ir labas un mūsdienīgas izglītības nodrošināša-
na arī šai sabiedrības daļai. 

Šī gada sākumā Juglas sanatorijas internātpa-
matskola un Gaismas speciālās internātpamatsko-
la ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Sto-
piņu novada pašvaldības atbalstu uzsāka projektu 
īstenošanu par skolu telpu renovāciju. Minētajās 
skolās mācās bērni, kuriem ir nepieciešami īpaši 
mācību apstākļi. 

Juglas sanatorijas internātpamatskolā projek-
ta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas kor-
pusa renovācija” ietvaros paredzēta internātpa-
matskolas 6.korpusa renovācija. Šobrīd minētais 
korpuss ir gan fiziski, gan morāli novecojis. Kor-
pusa mācību un dzīvojamās telpas ziemā ir vēsas, 
jo ēkā nav veikti renovācijas un siltināšanas dar-
bi kopš tās būvēšanas. Korpusa logi un durvis ir 
novecojušas, apkures cauruļvadi ir sliktā tehnis-
kā stāvoklī, kā arī ir bojāta korpusa siltumizolā-
cija. Līdz šim ziemas periodā vismaz reizi trijās 
nedēļās notika avārijas apkures un ūdens piegā-
des sistēmā, līdz ar to pasliktinājās internātpa-
matskolas skolēnu sadzīves apstākļi. Šī korpusa 
uzturēšanas izmaksas ir vairāk nekā par trešda-
ļu lielākas nekā citiem internātpamatskolas kor-
pusiem. Projekta ietvaros korpusa pirmajā stāvā 
tiks renovētas mācību telpas - mūzikas un vizuā-
lās mākslas kabineti. Korpusa otrajā un treša-
jā stāvā plānots veikt internāta telpu renovāciju, 
kas skolēniem uzlabos iespējas veiks pašaprūpes 
funkcijas. Skolēni šajās telpās pavada visu mācī-
bu gadu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tās būtu gaišas, 
siltas, mājīgas un lai sadzīves apstākļi rosinātu 
mācību vielas apgūšanu un kaut nelielā mērā ik-

dienā kompensētu ģimenes trūkumu. Internāta 
telpās uzturas 50 skolnieki. 

Šobrīd ir saskaņots tehniskais projekts re-
novācijas darbu veikšanai un uzsludināts iepir-
kums par renovācijas darbu veikšanu. Būvniecī-
bas darbi tiks uzsākti šogad pēc Jāņiem un pa-
beigti līdz šī gada septembra beigām. Projekta 
kopējās izmaksas sastāda 97 884 LVL, tai skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 
83 201 LVL un Stopiņu novada līdzfinansējums – 
14 683 LVL. 

Gaismas speciālās internātpamatskolā pro-
jekta “Gaismas speciālās internātpamatskolas in-
frastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros 
paredzēta skolas saimniecības ēkas rekonstruk-
cija un praktisko darbu apmācību telpas izveide. 
Skolas telpas ir būvētas pagājušā gadsimta 60.-
tajos gados un telpu aprīkojums ir no 70.-80.ta-
jiem gadiem. Skolēniem šādās telpās nav iespē-
jams iemācīties lietot sadzīves un darba tehniku, 
lai nākotnē spētu veikt vienkāršus darbus un sevi 
aprūpētu. Skola nav aprīkota atbilstoši mūsdienu 
tehnoloģiju prasībām, kā arī skolēniem nav fiziski 
pieejamas praktisko darbu apmācību telpas. Pro-
jekta ietvaros telpas un aprīkojums īpaši tiks vei-
dots tā, lai visur spētu piekļūt audzēkņi ar kustī-
bas traucējumiem. Jaunizveidotās praktisko darbu 
apmācības telpas tiks aprīkotas ar sadzīves pras-
mju apmācībai ikdienas dzīves nodrošināšanai un 
amatniecības pamatprasmju apguvei nepiecieša-
mo aprīkojumu. 

Šobrīd Gaismas speciālās internātpamatskolā 
ir uzsākušies būvniecības darbi, kuri tiks pabeigti 
līdz šīs vasaras beigām. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 98 392 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums – 83 633 LVL un Sto-
piņu novada līdzfinansējums – 14 759 LVL. 

Eiropas projekti Stopiòu novadâ
Jānis PUMPURS 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

5.6. Klientam jāsagatavo iekšējie ūdensvada, kana-
lizācijas tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērītāju mezgli 
darbam ziemas apstākļos.

5.7. Klientam piederošo ēku pagrabtelpas, kurās ie-
rīkoti sanitārie piederumi (izlietnes, klozetpodi utt.), aiz-
liegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības, kā arī 
jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.

5.8. Nekustamā īpašuma īpašnieks nevar kavēt 
plāksnīšu izvietošanu uz ēku sienām vai sētām, ar hid-
rantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi.

5.9. Bojājumu konstatēšanas gadījumā ārējos ūdens-
vada un kanalizācijas tīklos Pakalpojumu lietotājam ne-
kavējoties jāpaziņo par to Pakalpojumu sniedzējam un 
pēc iespējas jāapzīmē bojājuma vieta.

5.10. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriek-
šēja brīdinājuma uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens-
apgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus sekojošos 
gadījumos:

5.10.1. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde Pa-
kalpojumu sniedzēja sūkņu stacijām;

5.10.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrē-
ka vietai;

5.10.3. dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes lai-
kā;

5.10.4. avārijas laikā tehnoloģiskajās iekārtās vai 
maģistrālajos ūdensvada tīklos.

5.11. Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir savlaicī-
gi brīdināt Klientu par ūdensapgādes un/vai kanalizāci-
jas pakalpojumu samazināšanu vai pārtraukšanu uz kādu 

laika periodu sakarā ar plānoto remontdarbu veikšanu.
5.12. IELU ŪDENS BRĪVKRĀNI
5.12.1. Ūdens brīvkrāni ir uzstādāmi tikai vietās, 

kur nav tehnisku iespēju veikt ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklu izbūvi un nav citu ūdensapgādes avotu.

5.12.2. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpoju-
mu lietotājam jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu snie-
dzēju. Pakalpojumu lietotāju skaits nevar būt mazāks 
par 10 (desmit).

5.12.3. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt 
veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus utt., pievienot 
brīvkrāniem šļūtenes un caurules.

5.13. LIETUS NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCI-
JAS TIKLI

5.13.1. Tīkli un būves, kuri pieder Stopiņu nova-
dam un tos ekspluatē Stopiņu novada domes pilnvarots 
uzņēmums. 

5.14. UGUNSDZĒSĪBAS IERĪCES
5.14.1. Pie ugunsdzēsības ierīcēm attiecināmi:
a) ugunsdzēsības hidranti;
b) ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.
5.14.2. Ugunsdzēsības hidrantu un apvadlīnijas aiz-

bīdni noplombē Pakalpojumu sniedzējs, kurš ir atbildīgs 
par plombas tehnisko stāvokli un tās saglabāšanu.

5.14.3. Izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzē-
sības dienestam vai Pakalpojumu lietotājam jāpaziņo 24 
stundu laikā Pakalpojumu sniedzējam par plombas no-
ņemšanu un jānorāda ugunsdzēsības ierīču izmantošanas 
datums un laika periods.

5.14.4. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadīju-
mos var izmantot ūdeni no ugunsdzēsības ierīcēm ci-

tiem mērķiem.

6. Notekūdeņu novadīšana pakalpojumu sniedzēja 
kanalizācijas sistēmā

6.1. Novadot notekūdeņus Stopiņu novada kanali-
zācijas sistēmā, Klientam jānoslēdz līgums ar Pakalpo-
jumu sniedzēju saskaņā ar LR MK 22.01.2002. notei-
kumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emi-
siju ūdenī”.

6.2. Pakalpojumu sniedzējs nosaka notek ūdeņu no-
vadīšanas prasības kanalizācijas sistēmā.

6.3. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir 
atļauts novadīt notekūdeņus:

6.3.1. kurus var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja biolo-
ģiskajās attīrīšanas iekārtās;

6.3.2. kurus piesārņojošo vielu koncentrācija nepār-
sniedz noteikto LR spēkā esošo normativo aktu lielumi;

6.4. Ja netiek ievērotas šīs prasības, Klientam jā-
nodrošina notekūdeņu iepriek šēja attīrīšana.

6.5. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir 
aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

6.5.1. vielas, kas var veicināt tīkla aizsērēšanu un 
nogulsnēšanos (kaļķi, smilts, ģipsis, metāla skaidas, tek-
stilizstrādājumi, tauki utt.);

6.5.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāz-
veida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu raša-
nos kanalizācijas tīklā un ietaisēs;

6.5.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cil-

Turpinājums 5.lpp. 

ë Sākums 3.lpp.
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Maijs ir viens no ģimenes svētkiem bagātā-
kajiem mēnešiem. Šajā mēnesī svinam gan darba 
svētkus, gan LR Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas gadadienu, gan Mātes dienu un Eiropas 
dienu, gan starptautisko ģimenes dienu, gan Va-
sarsvētkus, gan arī atzīmējam starptautisko muze-
ju nakti. Tie ir kalendāros oficiāli ierakstīti svētki 
un svinamās dienas, gan arī dienas, ko tradicionā-
li pierasts svinēt. 

Svētki ierasti ir laiks, kad priecāties visai ģi-
menei kopā un šogad 15.maijā Ulbrokā, ezerma-
lā tie izvērtās par skaistu pasākumu visas dienas 
garumā. Pasākuma rīkotāji bija Stopiņu muzejs 
un ģimeņu biedrība “Māra”. Skatītājus priecēja 
Ulbrokas vidusskolas deju kolektīva “Pastalnieki” 
un bērnu dārza “Pienenīte” lielie un mazie dejotā-
ji un viņu vadītāja Inese Lopuhina.

Lielu apmeklētāju atsaucību izpelnījās Ulbro-
kas jaunsargu noorganizētās stafetes, kurās pieda-
lījās veselas 12 dalībnieku komandas - gan ģime-
nes, gan draugu apvienības. Dalībnieki pārvarēja 
mīnu lauku, sacentās precizitātē šautriņu mešanā, 
uzdevumos ar sapieru lāpstiņu, šķēršļu joslas pār-
varēšanā, kā arī iepazinās ar automātisko ieroci 

AK-4. Paldies par interesantajiem uzdevumiem 
Ulbrokas vidusskolas jaunsardzes 112. vienības 
instruktoram KP. Sandijam Krastiņam un viņa va-
dītajai vienībai.

Visi kopā varējām iesildīties starptautiskās 
muzeju nakts maratonam ar šī gada devīzi “par 
tīru pasauli”, pieradinot dabas stihijas – gaisu 
ar gaisa burbuļiem, uguni ar ģimeņu ugunskuru, 
ūdeni ar virs ugunskura vārītu gardu un veselīgu 
tēju un zemi ar kopīgu bruņurupuča – ilgdzīvotāja 
un novada simbola - veidošanu krastmalā. 

Paldies ar Dabas mātei par skaisto maija die-
nu un saudzību, izgaiņājot gandrīz visus negaisa 
un lietus mākoņus, pietaupot tikai dažus atvadām 
vakarpusē.

Ìimenes pieradina stihiju
Renāte PRIEDE
Stopiņu muzeja vadītāja
Anda VIŠĶERE
Dienas centra “Ulbroka” vadītāja

17.aprīlī – skaistā, saulainā pavasara dienā 
Ulbrokas kultūras namā notika vokālā ansambļa 

“Sagša” 35 gadu jubilejas koncerts. “Šodien laiks 
atritina tās jostas, kurās ir ieausts mūsu dziesmo-
tās “Sagšas” 35 gadu pastāvēšanas un darbības 
mūžs. Skaistās atmiņas par aizgājušo deg un kvē-
lo šodien sirdīs. Dziesma dod spēku gan sarežģī-
tos, gan grūtos brīžos, vairo enerģiju un ceļ tonu-
su dzīvē. Jubilejas svētku brīdis ir apstāšanās pār-
domās, atelpa pirms jauna darba cēliena”, raksta 
kāda “Sagšu” dalībniece. 

Nu kas gan vislabāk varētu par “Sagšām” pa-
stāstīt, ja ne viņas pašas par sevi. Lūk, ko ansam-
bļa dalībnieces raksta: “Mēs joprojām esam jau-
nas, skaistas, iekārojamas. Jaunas sirdī, skaistas 
dvēselē, iekārojamas dzīves pieredzē. Mēs – gan 
desmit šobrīd aktīvās dziedātājas, gan tās, kas 
dažādu iemeslu dēļ vairs nekāpj uz skatuves dē-
ļiem, gan mūsu vienīgais vīrišķīgais balsts Āris, 
gan, protams, mūsu gaišā Skolotāja Biruta De-
ruma. Šobrīd mums ir laiks baudīt visu, kas šajā 
Dieva pasaulītē ir par brīvu: saule, debesis, jūra, 
mežs, putnu dziesmas. Un cik daudzkrāsaina ir 
Latvijas daba, tik dažādas mēs “Sagšās” esam, 
bet mums visām ir kas kopīgs – un tā ir mīlestī-
ba uz dziesmu!”

Kad pirms 35 gadiem notika “Sagšas” pir-
mais mēģinājums, viņas mācījās dziesmu ar vār-
diem “Nāc pie mums ar draugiem kopā būt, Nāc 
te atkal labu omu gūt!” Vai šie dziesmas vārdi ir 

īstenojušies, tūdaļ uzzināsiet, izlasot, ko ansambļa 
dalībniecēm nozīmē dziedāšana “Sagšā”. 

“Sagša” ir ar nepacietību gaidīts iknedēļas vel-
dzes malks – iespēja baudīt dziesmu un vadītājas 
harizmātisko personību, Ārrīgas svaigo gaisu un 
ansambļa “meiteņu” viedo dzīves gudrību.”

“Dziedāšana uzlabo manu veselību un palīdz 
dzīvot, dod dzīvesprieku un spēku ikdienas gaitās. 
Tas ir brīnišķīgi, ka ir kur aiziet un kur gaida.” 

“Dziesmā esmu smēlusies spēku, gaišas do-
mas, sirds un dvēseles mieru. Dziedāšana manu 
sirdi, manu prātu attur no sliktām izjūtām. Sku-
bina uz labām, veselīgām domām, ārstē mani. 
Dziesma top par manu prieka avotu.”

“Dziesma man ir kā skaista melodija, kamēr 
vien sevi atceros.”

“Man dziesma ir kā balzams dvēselei, iedves-
ma un paraugs aktīvām vecumdienām.” 

“Tie man ir mazie svētki, ja varu ar riteni 
aizbraukt un kopā pabūt reizi nedēļā ar “Sagšas” 
meitenēm.”

“Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu 
nodzīvoju. Dziesma ir mana otrā elpa. Nejutu, pa 

kuru laiku nosirmoja jūra, pa kuru laiku nosirmo-
jām mēs...Viss notika dziesmām skanot!”

“Dziedāšanas māksla nepazīst nespēku un gur-
dumu – tā ir mūžīgā rītausma!” 

“Sagšas” nedzied tikai ar balsi. “Sagšas” dzied 
arī savos literārajos sacerējumos. Lūk, cik dāsni 
ietvertas dziesmu rindas nākamajā “Sagšu” dalīb-
nieces citātā: 

“Tādas nu esam – šeit un tagad, Stopiņu nova-
da kultūras namā 2010.gada 17.aprīlī. Saldi smar-
žojošas vīgriezes. Latvju pavarda sargātājas. Ar 
pusnakts sarkanām rozēm matos un rupjmaiz`s 
kukul` padusē. Ar vēja spītu un zilās jūras sāli. 
Ar bērnu dienu sapni un atmiņu stāstu seno...Šeit, 
kur ozoli zaļo zemzari, kur smilgas zied un ak-
mens dzied, kur pāri smaržīgi mākoņi krīt un 
skūpstu sniedz debesis zilās, kur aiz vasarām vēl 
staro pirmais skats, pirmais smaids un glāsts, kur 
pa baltu miglas stigu ceļu mājup rast, kur sau-
le sēj sudrabiņu celmainā līdumā un klusi, klusi 
neredzama kokle skan...Vēl gribas puķēm ziedēt 
līdz, vēl sirdī naktstaureni jaust, kalt tautai laimi 
no Dzintarjūras akmens pelēkā, kā zelta mežābe-
lei sniegā salapot...”

Ansambļa jubilejas koncertā ar muzikāliem 
sveicieniem jubilāres un koncerta klausītājus prie-
cēja Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņi (skolotāja Biruta Deruma un Vita Pinne), vokā-
li instrumentālais ansamblis “Rūta”, kā arī Viļņa 
Salaka vadītais vīru vokālais ansamblis no VEF 
kultūras pils. 

Koncerta noslēgumā Stopiņu novada Domes 
vadība ar atzinības rakstiem sveica ansambļa “Sa-
gša” ilggadējās dziedātājas. 

Inta VILŠĶĒRSTA
Ulbrokas kultūras dzīves vadītāja

Ansambïa “Sagða” 35 gadu jubilejas koncerts

Turpinājums 6.lpp. 

ë Sākums 4.lpp.

vēka veselībai bīstamu gāzu (sēr ūdeņraža oglekļa oksīda, 
zilskābes, sēroglekļa) izdalīšanos;

6.5.4. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;
6.5.5. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkri-

tumus;
6.5.6. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot 

cisternas un citas tvertnes, lokālo attīrīšanas iekārtu no-
sēdumus, ražošanas atkritumus.

6.6. Pakalpojumu sniedzējam jākontrolē notekūde-
ņu novadīšanas kanalizācijas sistēmā prasību ievērošana.

6.7. Visām juridiskām un fiziskām personām, ku-
ras ir kanalizācijas pakalpojumu saņēmējas, jāievēro šā-

das prasības:
6.7.1. sniegt Pakalpojumu sniedzējam ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu shēmas, ziņas par uzņēmuma dar-
ba profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un atkri-
tumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, lokālo attī-
rīšanas iekārtu darbu, kā arī nepieciešamos pieprasītos 
datus un aprēķinus;

6.7.2. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja pārstāv-
jiem iespēju veikt novadīto notek ūdeņu kvalitātes kon-
trolpārbaudes sava pārstāvja klātbūtnē;

6.8. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontro-
lakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar kanali-
zācijas tīklu shēmu un tīklu atbildības robežu aktiem.

6.9. Notekūdeņu parauga ņemšanu analīzēm Pakal-

pojumu sniedzējs veic tikai Klienta pārstāvja klātbūtnē.
6.9.1. Avārijas situācijas gadījumā, t.i., kad kanali-

zācijas attīrīšanas iekārtās konstatēta notekūdeņu ieplūde 
ar augstu piesārņojuma koncentrāciju, specifisku smaku 
(naftas produktu), Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt 
parauga ņemšanu jebkurā diennakts laikā, brīdinot par 
to Klientu mutiski (pa tālruni, faksu). Ja Klients neno-
drošina sava pārstāvja klātbūtni, Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs patstāvīgi veikt parauga ņemšanu un pieaicināt 
Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes pārstāvi.

6.10. Notekūdeņu analīzi veic Pakalpojumu snie-
dzēja vai cita akreditēta laboratorija.
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6.11. Pakalpojumu sniedzējs paziņo Klientam par 
MPK paaugstinājumu, pievienojot analīžu rezultātus.

6.12. Notekūdeņu analīzes rezultāti uzskatāmi par de-
rīgiem līdz nākošai atlasei, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem.

6.13. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu notek-
ūdeņu provju atlasi analīžu veikšanai atbilstoši Klienta 
pieprasījumam šādos gadījumos:

6.13.1. ja likvidēts virslimita piesārņojošo vielu sa-
turs notekūdeņos;

6.13.2. ja ir apmaksāta atkārtota analīžu veikšana.
6.14. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā 

jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par bojātiem 

ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izde-
vumi notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa 
atjaunošanai Stopiņu novada kanalizācijas attīrīšanas iekār-
tās, ja tie radušies, Klientam (Apakšklientam) pārkāpjot šo 
noteikumu 6.3., 6.4. un 6.5. punktā minētās prasības.

7. Administratīvā atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

7.1. Šo noteikumu izpildi kontrolēt, sastādīt admi-
nistratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tie-
sīgas šādas amatpersonas:

7.1.1. Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, viņa 
vietnieks un izpilddirektors;

7.1.2. Stopiņu novada Pašvaldības policija, Valsts po-
licija un citas valsts iestādes, kas ir pilnvarotas to darīt;

7.1.3. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesī-
bas sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar 
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.

7.2. Par šo noteikumu prasību neievērošanu Stopiņu 
novada domes Administratīvā komisija ir tiesīga uzlikt 
naudas sodu līdz Ls 100 (simts latu).

7.3. Administratīvos protokolus izskata Stopiņu no-
vada domes Administratīvā komisija.

Domes priekšsēdētājs J.PUMPURS

A. KURZEMNIEKS 67910095

Bibliotēku nedēļas ietvaros šī gada 29.aprīlī 
Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Valsts ieņēmu-
mu dienestu rīkoja semināru par Elektroniskās 
deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanu, kā arī 
par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, lai 
saņemtu attaisnotos izdevumus par izglītības un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Semināra darbā 
tika iekļauti deklarācijas sagatavošanas praktiski 
piemēri EDS Demo versijā.

Gan pirmais piemērs - Gada ienākumu dekla-
rācijas aizpildīšana, isniedzot attaisnotos izdevu-
mus par medicīnas un zobārstniecības pakalpoju-
miem, gan otrais piemērs - Gada ienākumu dek-
larācijas aizpildīšana par privātajos pensiju fon-
dos izdarītām iemaksām izskaidroja elektronisko 

veidlapu būtību, kas , vispirms, paredz Līguma 
noslēgšanas procesu un klienta reģistrāciju EDS 
tiešsaistē, kā arī nepieciešamo darbību veikšanu, 
dokumentu pievienošanu un elektroniskā paraks-
ta iegūšanu.

Semināra darba veiksmīgu norisi nodrošināja 
Stopiņu novada projekta vadītājas Ingrīdas BIRZ-
NIECES iniciatīva un atbalsts, VID EDS kontakta 
personas Agneses RAZGUĻĀJEVAS stāstījums 
un specifisko jautājumu izklāsts, ieinteresēto bib-
liotēkas lietotāju jautājumi, bibliotēkas vēlme ie-
dzīvotāju E-prasmju veicināšanā un apmācībā. 

Informatīvo materiālu par VID EDS informā-
cijas sistēmu meklēt tiešsaitē www.vid.gov.lv vai 
jautāt bibliotēkā kā prezentācijas materiālu. 

Paldies LLU LTZ institūta vadībai par telpas 
un tehnisko nodrošinājumu.

Kā katru gadu, bibliotēkas lietotājiem, pie-
dāvājām iespēju atbrīvoties no mājās uzkrātām, 
telpu aizņemošām vecām, nolietotām grāmatām 

un laikrakstiem. Paldies novecojušas un maz-
vērtīgas literatūras nodošanas akcijas atbalstītā-
jiem – Ainai KRIEVELEI, Teodoram RUBENIM, 
Irēnai LAZDĀNEI un, jo īpaši, Dienas centram 

“Upeslejas” un tā vadītājai Annai LOGACKAI!

Svarîgâko notikumu izklâsts
Daiga BRIGMANE
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
speciāli izdevumam “Tēvzemīte”

LLU LTZ InsTITūTs, semInāra TeLpa,
BIBLIoTēkU nedēļas pasākUms,  

2010. gada 29. aprīLī

Šī gada 21.maija saulainā pēcpusdienā, Ulbro-
kas bibliotēka organizēja tikšanos ar vienu no po-
pulārākajām mūsdienu latviešu rakstniecēm Noru 
Ikstenu un viņas dzīvesbiedru, gruzīnu rakstnie-
ku Levanu Beridzi. Paldies visiem lasītājiem, kas 
uzticīgi apmeklē bibliotēkas veidotos pasākumus, 
kā arī tiem, kas par bibliotēkas lietotājiem varētu 
tapt tuvākā nākotnē. Pasākums aizsākās ar bib-
liotēkas vadītājas D. Brigmanes ievadvārdiem 

par lasīšanas tradīcijām un bibliotēkas lomu tajās. 
Akcentējot, Lasīšanas gada un pasaulē UNESCO 
Starptautiskā Kultūras tuvināšanās gada nozīmi. 
Tostarp informējām arī par bibliotēkas nākoša-
jiem pasākumiem, kas saistīti ne tikai ar lasīšanu, 
bet vispārēju kultūrizglītošanos – braucienu uz 
Liepāju (teātra izrāde “Ceplis”) un vasaras eks-
kursiju pa Sēlijas baltajiem lielceļiem.

Savukārt, Nora Ikstena pasākuma apmeklētā-
jiem deva ieskatu un atsauci uz dažiem no saviem 
lasītājam zināmākajiem darbiem, kas saistīti ar 
citu populāru rakstnieku biogrāfiskiem faktiem – 
Regīnu Ezeru, Imantu Ziedoni un Dzintaru So-
dumu, kurš pēdējos savus dzīves gadus pavadījis 
N.Ikstenas mājās Ikšķiles pusē. Ikstena runāja par 
garīguma krīzi un tā atgriešanos caur teātri un iz-
rādi “Ziedonis un Visums”, kā arī pēc grāmatas 

“Esamība ar Regīnu” motīviem radītu monoizrādi 
“Regīna”, kur Regīnas lomā iejūtas Lilita Ozoliņa 
un izspēlē gan Ezeru, gan sevi pašu, no jebkuras 
radošas sievietes skatījuma. Kā saka grāmatu au-
tore Nora Ikstena; “Fenomenālākais ir tas, ka abi 
vārda meistari – Imants Ziedonis un Regīna Eze-
ra – vairs it kā neradīdami, turpina radīt”. Pati 
Ikstena ir ne tikai vairāku romānu un stāstu autore, 
bet arī scenārija autore dokumentālās filmas “Vai 
viegli būt jaunam?” trešajam turpinājumam, kā arī 
daudzu eseju autore laikrakstā “Diena”. Tās apko-
potas grāmatās “Sīlis spoguļstiklā” un “Šokolādes 
Jēzus”. Noras Ikstenas darbi tulkoti arī igauņu, 

lietuviešu, dāņu, zviedru, angļu, vācu, krievu un 
franču valodā.

Par cilvēkiem, kas ar savu radošumu un sparu 
ņem dalību bibliotēkas ikdienā, tika runāts vaka-
ra turpinājumā. Bibliotēkas vadītāja un rakstnie-
ce pasniedza ikgadējās nominācijas bibliotēkas 
lietotājiem; Publicitāte – Vita Paulāne, Vērienī-
gums – Ilmārs Šalts, Erudīcija – Zanda Bokvalde, 
Laikmets – Rita Circene un Radošums – Daina 
Kalmane. Dāvanā par šajās jomās ieguldīto darbu 
nominanti saņēma teātra biļeti uz Dailes teātra ka-
merzāles izrādi “Regīna”.

Skatoties nākotnē pasākuma turpinājumā ie-
saistījās arī Ikstenas dzīvesbiedrs Levans Beridze, 
kurš pēc vācu valodas un literatūras studijām Gru-
zijā devies uz Berlīni, kur 33 gadu vecumā uz-
rakstījis savu pirmo stāstu vācu valodā “Trešais”. 
Beridze saņēmis prestižo Huberta Burdas rakst-
niecības stipendiju un sešpadsmit gadus dzīvojis 
Berlīnē, bijis brīvmākslinieks un zīmējis portretus 
uz ielām, dzīvojot pretī sabiedrības likumiem un 
paralēli rakstot doktora disertāciju par Rilkes dze-
ju. Saruna risinājās ap abu kopdarbu – lugu “Fili-
paria”, bet ar pasākumā minētā gruzīnu rakstnieka 
darba “Fora”, fragmentu varat iepazīties literatū-
ras un filozofijas portālā ¼ Satori http://www.sa-
tori.lv/raksts/3189. 

Izlasīt intervijas un aplūkot Noras Ikstenas 
grāmatas vēl kādu laiku varēsiet, šim pasākumam 
veltītajā izstādē.

Literâra tikðanâs Ulbrokas Kultûras namâ “Noras radoðais pavasaris”
Ieva MŪRNIECE, 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre,  
Speciāli izdevumam “Tēvzemīte”

ë Sākums 5.lpp.

„noras daIļrades pavasarIs”,  
ULBrokas kULTūras nams, 2010. gada 21.maIjs
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2010.gada maijs

Publisko bibliotēku attīstības TREŠĀ TĒVA 
DĒLA projekta ietvaros, 27. maijā, Ulbrokas 
bibliotēkas ikdienas darbu krāsainu un profesio-
nāli emocionālu radīja līdzīga projekta attīstības 
grupas viesi no Bulgārijas. Profesionālā darba 
ietvaros skatījām un vērtējām padarīto, analizē-
jām un atzīmējām ieguvumus, attīstījām un ie-
skicējām domas par turpmāko bibliotēku darbī-
bas kontekstā - par uzskatāmu piemēru liekot, 
Stopiņu novada pašvaldības un Ulbrokas biblio-
tēkas sadarbību.

Pozitīvas darbības pamatā publisko bibliotē-
ku attīstības projekts, ko nodrošina Trešā Tēva 
Dēla kampaņa ar Kultūras Informācijas Sistēmas 

starpniecību, ir uzskatāms par veiksmīgu un pa-
saulē novērtētu. Tā ir pieeja datoriem/ Internetam, 
kā arī nemitīga bibliotēku darbinieku apmācība 
un pašvaldības investīcijas un atbalsts bibliotēku 
infrastruktūrā. Tā ir komunikācija ar sabiedrību 
un bibliotēkas esošo un vēl neesošo lietotāju.

Viesi atzinīgi novērtēja bibliotēkas telpu ie-
kārtojumu, kur ideju un iespaidu mirkļi iegūlās 
foto uzņēmumos, atzinīgi uztvēra bibliotekāru 
profesionālo darbību un atzīmēja, ka tās darbī-
ba publiskajā telpā ir draudzīga gan lietotājam, 
gan tās nelietotājam, gan retam ienācējam/viesim. 
Mūsuprāt, kā virsvērtība visām citām vērtībām ir 
novada iedzīvotājs, kas mums uzticās un ir ap-
mierināts ar pakalpojumu kvalitāti.

Ieraksts Viesu grāmatā norāda, ka tikai kopī-
gi mēs mainām sabiedrību un pasauli sev apkārt – 
Mēs vēlam jums turpināt strādāt ar tādu entuzi-
asmu un pozitīvu noskaņu, kādu redzējām Jūsu 

bibliotēkā. Global Libraries Bulgaria projekta ko-
manda. 2010. gada 27. maijā.

Paldies KIS komandai, īpaši, Sandrai Vīgantei, 
Līgai Masēnai par apciemojumu un sadarbību.

Daiga BRIGMANE, Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja,  
speciāli izdevumam “Tēvzemīte”

Mçs mainâm sabiedrîbu un pasauli sev apkârt

gLoBaL LIBrarIes BULgarIa projekTa komanda 
sTopIņU novada ULBrokas BIBLIoTēkā, LLU LTZ 

InsTITūTa TeLpās, 2010. gada 27. maIjs.

Sporta aktualitâtes

Apsveicam Latvijas čempionus florbolā!

Latvijas 16. bērnu un jauniešu čempionāta uz-
varētāji U-14 grupā

(15 komandu konkurencē)
Komanda “Ulbroka”
Spēlētāji
Ričards Korns
Mārtiņš Dežūrovs
Kaspars Matuzonis
Viesturs Matjukevičs
Eduards Stūre
Treneri 
Andris Pīlups
Ainārs Juškēvičs

Latvijas 16. bērnu un jauniešu čempionāta uz-
varētāji U-12 grupā

(16 komandu konkurencē)
Komanda “Ulbroka”
Spēlētāji
Aksels Tupe
Ēriks Budihins
Lauris Silavs 
Ričards Korns 
Ringolds Švītiņš
Jānis Sirmais
Viesturs Matjukevičs

Oskars Tone
Kristaps Paulāns 
Dāvis Zapoļskis 
Rūdolfs Šulcs
Roberts Gurtiņš
Valdis Broiko
Džeisons Zvaigzne
Ģirts Jākobsons
Treneri
Ainārs Juškēvičs 
Andris Pīlups 

Apsveicam, vīriešu basketbola komandu 
“Stopiņi” ar iegūto III vietu, basketbola 

turnīrā, amatieru sacensībās Rīgā un Rīgas 
reģionā (35+grupā)

BK STOPIŅI 35+ komandas sastāvs 
2009/2010 gada sezonā:

Ints Siliņš #4
Andris Capāns #5
Ainārs Kacens #7
Klāvs Sniedze #8
Oskars Silavs #10
Aldis Stivriņš #14
Andris Strautmanis #15
Agnis Šmits #17
Kārlis Strautmanis #18
Andris Rocēns #88

2010.gada 16.maijā Stopiņu novada 
peldbaseina jaunie peldētāji ļoti veiksmīgi 
startēja SIA “Olimpiskais sporta centrs” 

peldbaseins rīkotajās peldēšanas sacensībās 
“Olimpiskie pavasara mirkļi” 

Vecuma grupa 2003. – 2005. dz. g.
Marks Troicins 2003. dz. g. 50 m brīvais stils 

3. vieta
Vecuma grupa 2001. – 2002. dz. g.
Rinards Koršaks 2001. dz. g. 50 m uz mugu-

ras 2. vieta; 50 m brīvais stils 1. vieta
Elīna Bejnare-Tjutjunova 2001. dz. g. 50 m 

uz muguras 2. vieta; 50 m brass 1. vieta
Sofija Kislicka  2001. dz. g. 50 m brass 2. 

vieta
Vecuma grupa 1998. – 2000. dz. g.
Valerija Karelova 1999. dz. g. 50 m uz mu-

guras 2. vieta
Alina Davidkova 1998. dz. g. 50 m brīvais 

stils 2. vieta; 50 m tauriņstils 2. vieta
Ilja Korotkovs 2000. dz. g. 50 m tauriņstils 

1. vieta
Emīls Elksnītis 1999. dz. g. 50 m brass 2. 

vieta
Vecuma grupa 1992. – 1995. dz. g.
Mairis Janūns 1995. dz. g. 50 m tauriņstils 

3. vieta
Vecuma grupa 1970. – 1991. dz. g.
Pāvels Murāns 1985. dz. g. 50 m brass 1. 

vieta
Treneri 
Marija Voronkova
Pāvels Murāns

Aelita VEIPA
Ulbrokas sporta kompleksa vadītāja
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*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Bez mīlestības ziedi neuzplauks,
Bez mīlestības šūplī bērns sauks,
Bez mīlestības nebūs gājums jauns,
Bez mīlestības neies blakus draugs.

  Maksimu Karpovu
  Margaritu Jakovļevu
  Elzu Kopeiku
  Elīza Paidere
  Adriāna Krutova

Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Kad visi ceļi savijušies vienā
Tai kopīgā, kas Zemes mātei lemts,
Ir jāsasien mums zaļā pavedienā
Tās atmiņas, ko līdzi gribam ņemt.

  Aleksandrs Kukuls
  Valerijs Kvasenko
  Skaidrīte Mihaiļuka
  Nikanors Pozņakovs
  Marija Sokolova
  Viktors Koroļovs
  Velga Kivleniece

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JUBILĀRUS!

Lai ik ceļš arvien vēl saules noklāts,
Lai vēl tālēs tavu soli dzird,
Un ar tavām darbīgajām rokām,
Labu gaismu visiem dod vēl sirds.

 70 –  Zoju Kalniņu
  Nikolaju Kopiku
  Annu Laizāni
  Sergeju Makriju
  Genādiju Malkinu
  Zinu Viļkinu
  Gaļinu Zavjalovu
 75 –  Vasili Atamancuic
  Gaļinu Dubrovsku
  Nikolaju Grigorjevu
  Leokadiju Kurpinoviču
  Ņinu Mihailovu
  Raisu Rezcovu
 80 –  Voldemāru Brišku
  Veltu Orlēnu
  Rasmu Vasiļjevu
  Fjodoru Zakupņevu
 85 –  Arnoldu Miezi
  Jāni Ošu
  Veltu Seļezņevu

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

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Daži cilvēki ātri ienāk mūsu dzīvē 
un tik pat ātri no tās pazūd. Bet daži 
ienāk  un top par mūsu draugiem un 
paliek par tādiem, atstājot ļoti siltas 
atmiņas mūsu dvēselēs.

Skumstam par mūsu dejotāju un draugu Ani-
tas un Valtera  pēkšņo un traģisko nāvi.  
Izsakām līdzjūtību Anitas Jeskes un Valtera 
Aizgrāvja ģimenēm.

Deju kolektīva “Stopiņš” dejotāji

Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem
Sirdis sāp.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valtera 
Aizgrāvja un Anitas Jeskes tuviniekiem un 
deju draugiem viņus pāragri zaudējot.

Stopiņu novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Luste” 

Lîdzjûtîba

Sveicam 
Zelta kāzu jubilejā 

Ligitu un Mihailu Lukaševicus!
Ansamblis “Ievziedi”

Stopiņu novada dome

Trešdien, 23.jūnijā plkst.21.00
Līgo parkā

Līgo vakara koncerts
“Dziesma un deja 
manam novadam”

Pēc koncerta – Jāņu nakts Zaļumballe  
kopā ar grupu “Tequila Band”

Ieeja – ar Jāņu zālēm

Maija otrajā svētdienā mēs visi 
sveicām savas māmiņas viņu svēt-
kos. Šī gada Māmiņdienas koncerts 
Ulbrokas kultūras namā izvērtās ļoti 
daudzkrāsains, jo līdzās dziesmām 

un dejām izskanēja bērnu rakstīto 
dzejoļu un eseju fragmenti. 

Noslēdzies konkurss “Mana ģi-
mene – mans spēks! Paldies visiem, 
kas piedalījās. Godalgotās vietas 
tika sadalītas sekojoši:
 I vieta –  Gustavs Pētersīlis
  Sintija Koļesņikova
  Laima Vasile

 II vieta –  Evelīna Buša
  Elvijs Ozoliņš
 II-III vieta –  Roberts Kalniņš
  Kristaps Paulāns
 III-IV vieta –  Grēta Urga
  Agate Utāne
  Vizma Bramane
  Madara Zača

Atzinība un pārsteiguma balvu 

par interesantu un mīļu kopdarbu 
ieguva Juglas sanatorijas internātpa-
matskolas 5.klase, skolotājas – Ani-
ta Miķelsone, Tatjana Zilpauša.

Paldies visiem Māmiņdienas kon-
certa dalībniekiem, viņu pedagogiem 
un koncertmeistariem par jaukās svēt-
ku noskaņas radīšanu! Paldies konkur-
santiem par interesantajiem darbiem!

Noslçdzies konkurss “Mana ìimene – mans spçks''
Vita PAULĀNE
priekšsēdētāja vietniece

Vien paliks mīlestība Jūsu
Kā sāpju un kā laimes mērs...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem Anitu Jeski un Valteru Aizgrāvi mūžī-
bā pavadot.

Stopiņu novada dome

12.jūnijā, plkst.21.00
Ulbrokā, Līgo parkā

1.VASARAS 
ZAĻUMBALLE

Ieeja Ls 2,-
Pensionāriem un represētajiem Ls 1,50

P A Z I Ņ O J U M S
Jauktā kora ‘’Ulbroka’’ dziedātājiem!

Mēģinājums 2.jūlijā, plkst.18.30
Ulbrokas kultūras namā 

izbraukšana uz Ogres pasākumu 3.jūlijā, 
plkst.15.00.

Tuvāka informācija zvanot I.Ekartei.


