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Cienījamie mūsu novada iedzīvotāji!
Kas ir padarīts gada laikā un kādi ir iecerētie 

projekti un darbi tuvākajā nākotnē mūsu novadā? 
Ir sagatavots un apstiprināts publiskais pār-

skats par 2009.gadu. Tajā ir apkopoti veikumi vi-
sās pašvaldības darbības jomās, kā arī norādīts 
uz to, kam jāpievērš uzmanība turpmākajā darbā. 
Publiskajā gada pārskatā var iepazīties ar budže-
ta izpildi un kā ir īstenoti attīstības projekti. Gada 
pārskats ir apskatāms mājas lapā www.stopini.lv.

Neskatoties uz to, ka pagājušais gads bija pār-
maiņu gads – reizēm sarežģīts un pat smags, do-
mājām plānojām, kā dzīvot un attīstīties tālāk ar 
dubultu sparu. Tika ievērojami samazināts paš-
valdības gada budžets, bija jāpieņem nepopulāri 
lēmumi, jāpārtrauc darbs vairākiem darbiniekiem, 
jāsamazina algas, jāpalielina sociālais budžets, jā-
meklē risinājumi kā pašvaldībai neapstāties attīs-
tībā. Pagājušajā gadā tika iesniegti vairāki projek-
ti ES finanšu piesaistei pašvaldības budžetam un 
esam gandarīti par paveikto.

2009.gadā tika realizēti šādi lielākie darbi in-
frastruktūras objektu uzlabošanā un citu objektu 
rekonstrukcijas un būvniecības jomā:

1.Pabeigta Kadiķu ielas rekonstrukcija Drei-
liņos;

2.Pabeigti iekšpagalma labiekārtošanas dar-
bi ciematā “Upeslejas“ (iepretim mājām Nr.7 un 
Nr.11) ierīkojot autostāvvietas, izbūvējot stāvlau-
kumu un atjaunojot pilnībā asfaltu;

3. Pabeigta Ulbrokas kapu kapličas būvniecī-
ba un āra teritorijas labiekārtošana;

4.Izstrādāts TEP un tehniskais projekts cie-

matu “Upeslejas“ un “Saurieši“ ūdenssaimniecī-
bas projektam;

5.Uzsākti Ulbrokas ūdenssaimniecības ski-
ču projekta izstrādes darbi un saņemts ES līdzfi-
nansējums;

6.Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pie 
novada kultūras nama, izbūvēts transporta līdzek-
ļu stāvlaukums, ielas daļai ūdens novadīšanas sis-
tēma un atjaunots asfalta segums;

7.Tika pārbūvētas un labiekārtotas telpas Sto-
piņu pamatskolas Sauriešos pirmsskolas izglītības 
vienas jaunākās grupiņas atvēršanai, kā arī daļēji 
pārbūvētas un izremontētas virtuves telpas;

8.Stopiņu pamatskolā pārbūvētas un izremon-
tētas telpas skolotājiem un datorklases izveidei;

9. Izstrādāts skiču projekts Ulbrokas kapu 
jaunās daļas paplašināšanai un daļēji veikta tā 
realizācija;

10.Pabeigta Ulbrokas ūdenssaimniecības ski-
ču projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts 
tīklu rekonstrukcijai, uzsākta tā realizācija;

11.Notiek Ulbrokas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu izstrādātā rekonstrukcijas projekta saska-
ņošana;

12.Izstrādāts Upesleju attīrīšanas ietaišu re-
konstrukcijas projekts, veikta tā saskaņošanas, uz-
sākta projekta realizācijas, ir piesaistīti ES fondu 
līdzekļi;

13.Daļēji atjaunots asfalta segums ceļam 
valsts autoceļš P5 – Saurieši – Upeslejas;

14.Uzsākti priekšdarbi PII “Pienenīte“ jaunā 
korpusa celtniecības būvlaukuma sagatavošanai 
(pabeigti gāzes vada pārcelšanas pārbūves darbi, 
uzsākti siltumtrases pārcelšanas pārbūves darbi);

15.Veikti remontdarbi Sauriešu pamatsko-
las malkas šķūņa sakārtošanai (pilnībā pārbūvēts 
jumts);

16.Pabeigta Gaismas internātskolas saimnie-
cības korpusa rekonstrukcija, kuras rezultātā ie-
rīkotas darbmācību telpas bērnu praktiskajām no-
darbībām;

17.Izstrādāts tehniskais projekts un uzsāk-
ti būvniecības darbi Juglas internātpamatskolas 
6.korpusa renovācijai, kur paredzētas telpas bēr-
niem ar kustību traucējumiem;

18.Izstrādāts tehniskais projekts Juglas inter-
nātpamatskolas 3.korpusa pārbūvei, kurā tiks ie-
rīkotas telpas pirmsskolas izglītības 3 grupām, ir 
noslēdzies iepirkums uz būvniecību un 4.oktobrī 
2 pirmsskolas izglītības grupās skanēs bērnu un 
viņu skolotāju balsis;

19.Ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde Juglas 
internātpamatskolas 7.korpusa renovācijai;

20.Ierīkoti sporta laukumi ar mākslīgo segu-
mu Upeslejās un Ulbrokā;

21.Uzsākti projektēšanas darbi tehniskā 
projekta izstrādei Juglas internātpamatskolas 
3.korpusa āra teritorijas labiekārtošanai (pirms-
skolas bērnu fizisko un citu aktivitāšu veikšanai);

22.Izstrādāts sporta kompleksa ēkas tehnis-
kais slēdziens (dots novērtējums esošo ēku kons-
truktīvo elementu tehniskajam stāvoklim);

23.Augusta sākumā jāsaņem sporta nama 
jumta rekonstrukcijas projekts, kas pilnībā paredz 
jauna divslīpu jumta izbūvi;

24. Pabeigta Riekstkalnu ielas izbūve c. Dzid-
riņas;

25.Tiek turpināta ielu, ceļu, kur nav asfaltbe-
tona seguma, pretputekļu apstrāde piešķirtā Valsts 
ceļu finansējuma ietvaros;

26.Veikta elektrotīklu rekonstrukcija Sauriešu 
privātmāju ciematā;

Turpinājums 5.lpp. 

No 6.jūlija līdz 11.jūlijam Rīgā tika izdziedāti, izdancoti 
un dažādi izspēlēti X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki. No mūsu novada svētkus pārstāvēja Ulbrokas vidussko-
las 5.-9.klašu koris 44 dalībnieku sastāvā un Gaismas speciā-
lās internātpamatskolas audzēkņi 46 dalībnieku sastāvā. Lielu 
Paldies vēlamies teikt katram svētku dalībniekam, jo novēr-
tējam Jūsu ieguldīto laiku un darbu, lai izcīnītu iespēju pieda-
līties svētkos. Paldies par brīnišķo sajūtu svētku gājiena laikā 
un augstas kvalitātes un radoši izdziedātiem, izdancotiem un 
izspēlētiem koncertiem. Svētki bija neaizmirstams šīs vasaras 
notikums gan dalībniekiem, gan svētku viesiem. 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtki
Vita PAULĀNE, 
priekšsēdētāja vietniece

Turpinājums 6.lpp. 

Jānis PUMPURS, 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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2. un 21.jûlija sçdçs (protokoli Nr.28 un Nr.29) nolemts:

Ziòo 67910901 
(26.06.2010.–25.07.2010.)

29.06. – Saņemta informācija par nakts mie-
ra traucēšanu mājā “Mednieki”, ierodoties noti-
kuma vietā ar nakts miera traucētājiem veiktas 
pārrunas. Par doto faktu uzsākta administratīvā 
lietvedība;

30.06. – Institūta ielā sniegts atbalsts Ātrai 
medicīniskai palīdzībai garīgi slima cilvēka sa-
valdīšanā;

3.07.  – Ulbrokā kāda sieviete saukta pie ad-
ministratīvās atbildības par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietā; 

5.07. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Ulbrokas ezerā ir atrasts lādiņam līdzīgs priekš-
mets. Ierodoties notikuma vietā tika veikta vietas 
apsardze un sagaidīti sapieri;

10.07. – Tika saņemta informācija, ka Ulbro-
kā kāda sieviete, būdama alkohola reibuma stā-
voklī, atstāja dzīvoklī zīdaini vienu pašu bez uz-
raudzības. Veicot visus nepieciešamos pasākumus 

un sadarbībā ar Salaspils Valsts policiju zīdainis 
tika izņemts;

11.07. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukts kāds vīrietis, kurš sabiedriskā vietā Ul-
brokas pludmalē, atradās alkohola reibuma stā-
voklī;

14.07. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta kāda jauniete, kura piegružoja sabiedrisko 
vietu ar saules puķu sēklu čaumalām;

19.07. – Tika saņemta informācija, ka Līčos 
aiz veikala noticis sprādziens. Ierodoties uz vietas 
noskaidrojās, ka deg bijusī svaru ēka. Uz vietas 
strādā ugunsdzēsēju brigāde. Ugunsgrēks lokali-
zēts, cietušo nav; 

20.07. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta kāda jauniete, kura atradās ar diviem su-
ņiem pie Ulbrokas ezera, vietā, kur ieeja ar su-
ņiem ir aizliegta;

21.07. – Saņemta informācija, ka Upeslejās 
pie nama Nr. 3 apstādījumos atrodas kāda sieviete, 
kura nevar paiet un uzvedās neadekvāti. Sieviete 
tika nogādāta savā dzīvesvietā;

21.07. – Dreiliņos sadzīvisku nesaskaņu re-

zultātā, kāds vīrietis guva durtu brūci vēderā. 
AMP nogādāja vīrieti Gaiļezera slimnīcā;

25.07. – Saņemta informācija par ģimenes 
konfliktu Sauriešos. Konflikts atrisināts uz vietas, 
veicot pārrunas;

25.07. – Saņemta informācija, ka Ulbrokas 
ezerā kāds vīrietis vairākas stundas kā aizgāja pel-
dēties un līdz šim brīdim nav atgriezies. Ierodo-
ties uz vietas tika veikta vīrieša meklēšana, vīrie-
tis netika atrasts. Vīrieša meklēšana turpinās;

25.07. – Ulbrokā sastādīts Administratīvā pār-
kāpuma protokols – paziņojumus par spēkrata no-
vietošanu tam neparedzētā vietā. 

Pārrunas veiktas ar 50 personām, pēc Stopiņu 
novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 
49 personas, par transporta novietošanu tam ne-
paredzētā vietā protokolus – paziņojumus saņē-
muši 5 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 22 personas.

 Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada  
pašvaldības policijas materiāliem.

Anulēt deklarēto dzīvesvietu 3 personām; z
Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārzi- z

ņiem 1 personai;
Piešķirt nomā zemi mazdārziņa ierīkošanai 1  z

personai;
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 7 īpa- z

šumu;
Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas  z

rajona Zemesgrāmatu nodaļā 5 LR nepilsoņiem;
Apstiprināt 1 zemes ierīcības projektu; z
Apstiprināt izstrādātās ceļu uzturēšanas klases; z
Atbalstīt finansiāli jauno sportistu, dalībai V  z

EUROPEAN IJKA CHAMPIONSHIPS Ungārijā 
no 19.07.2010. līdz 24.07.2010., sakarā ar augsta-
jiem sasniegumiem karatē sporta veidā, Ls150 ap-
mērā no sporta budžeta;

Piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības ies- z
tādei 1 bērna vecākiem, kuru bērns netiek nodro-
šināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei;

Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru  z
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas programmas apgu-
vei, 4 bērnu vecākiem;

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

Finansiāli atbalstīt Ls 60,- apmērā, 1 personas  z
dalību starptautiskajā simfonisko orķestru festivā-
lā “NBJot Baltikum” Rīgas Rajona Jauniešu or-
ķestra sastāvā;

Finansiāli atbalstis Ls 150,- apmērā vairāk- z
kārtēju Latvijas čempionu grieķu-romiešu cīņā 
un brīvajā cīņā veterāniem, bronzas laureātu PČ, 
Latvijas izlases dalībnieku startam 2010.gada Pa-
saules čempionāta grieķu – romiešu cīņā veterā-
niem, kurš notiks no 2010.gada 13.augusta līdz 
2010.gada 15.augustam, Belgradā un 2010.gada 
PČ brīvajā cīņā, laika periodā no 31.07.2010.-01
.08.2010., Friburgā.

Piešķirt līdzfinansējumu 1136,70 Ls (viens tūk- z
stotis simts trīsdesmit seši lati 70 santīmi) apmērā 
no Ulbrokas vidusskolas 2011.gada budžeta pro-

jekta “Skaņu dzīvespriekam” īstenošanai.”;
Piešķirt līdzfinansējumu 1136,70 Ls (viens tūk- z

stotis simts trīsdesmit seši lati 70 santīmi) apmērā 
no Ulbrokas vidusskolas 2011.gada budžeta pro-
jekta “Ēnu izglītībai un kultūrai” īstenošanai.”;

Piešķirt līdzfinansējumu 792,65 (septiņi simti  z
deviņdesmit divi lati 65 santīmi) apmērā no Ul-
brokas mūzikas un mākslas skolas budžeta pro-
jekta “Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu no-
vada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kul-
tūras nama” īstenošanai.”

Piešķirt līdzfinansējumu 760,33 Ls (septiņi  z
simti sešdesmit lati 33 santīmi) apmērā no Ulbro-
kas kultūras nama budžeta projekta“Logu nomai-
ņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama izstā-
žu zālē” īstenošanai.”

Piedalīties “Stopiņu Salaspils partnerība” iz- z
sludinātajā atklātu projektu konkursā Lauku at-
tīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros projektu 
konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu “Teri-
torijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana 
Stopiņu novadā”;

Uzdot I.Birzniecei sagatavot projekta “Teritori- z
jas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Sto-
piņu novadā” pieteikumu;

Piedalīties “Stopiņu Salaspils partnerība” iz- z
sludinātajā atklātu projektu konkursā Lauku at-
tīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros projektu 
konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu “Stopi-
ņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana”;

Uzdot I.Birzniecei sagatavot projekta “Stopi- z
ņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana” 
pieteikumu;

Nodrošināt projekta “Stopiņu novada dienas  z
centru aprīkojuma uzlabošana” līdzfinansējumu 
254,71 Ls (divi simti piecdesmit četri lati 71 san-
tīms) apmērā no dienas centru budžeta.

Piedalīties “Stopiņu Salaspils partnerība” iz- z
sludinātajā atklātu projektu konkursā Lauku at-
tīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros projektu 
konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu “Stopi-
ņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprī-
kojuma iegāde”;

Uzdot I.Birzniecei sagatavot projekta “Stopiņu  z
novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīko-
juma iegāde” pieteikumu;

Nodrošināt projekta “Stopiņu novada Sauriešu  z
bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde“ līdz-
finansējumu 570,25 Ls (pieci simti septiņdesmit 
lati 25 santīmi) apmērā no Stopiņu novada Sau-
riešu bibliotēkas 2011. gada budžeta.”

Pagarināt neapdzīvojamo telpu Saurieši 6, Sto- z
piņu novads, ar kopējo platību 36.9 kv.m., nomas 
līgumu , ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai ,uz 
trīs gadiem;

Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.1/10  z
“Par Stopiņu novada budžetu 2010. gadam” pieli-
kums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2010. 
gadam”.

Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.1/10  z
“Par Stopiņu novada budžetu 2010. gadam” pieli-
kums Nr.2 “Pamatbudžeta izdevumu plāns 2010. 
gadam”.

Atļaut nodarboties ar individuālo darbu 1 per- z
sonai;

Piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100%  z
apmērā Stopiņu novadā deklarētajiem LR pilso-
ņiem par paraksta īstuma apliecināšanu Stopiņu 
novada Bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai LR Sat-
versmes 112.pantā un Pārejas noteikumiem, kas 
paredz no 2012. gada 1. septembra pakāpenisku 
pāreju valsts finansētajās skolās bez maksas iegūt 
pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā;

Atļaut izvietot informācijas plakātus par pa- z
rakstu vākšanu Stopiņu novadā un izvietot paraks-
tu lapas Stopiņu ambulancē, Sauriešu medpunktā 
un Upesleju doktorātā.
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2010.gada 10.martā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 08 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 77 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 6 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 144,42 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 21 trūcīgai 2) 

personai par summu – 620,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 21 maznodrošinātai ģi-3) 

menei par summu – 630,00 Ls;
pabalstu medicīnas pakalpojumiem 4 maz-4) 

nodrošinātām personām par summu – 33,90 Ls;
GMI pabalstu 8 maznodrošinātām ģime-5) 

nēm uz 3 mēnešiem par summu – 1994,71 Ls;
trūcīgas ģimenes statusu 29 ģimeņu 71 6) 

personai;
ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām 7) 

par summu – 75,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 8) 

4 ģimeņu 11 personām;
piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 9) 

3 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 
180,00 Ls;

piešķirt un apmaksāt pakalpojumu 1 maz-10) 
nodrošinātai personai sociālo rehabilitāciju par 
summu – 60,00 Ls

piešķirt 50% atlaidi PII Sauriešu grupas 1 11) 
audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;

piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 12) 
slimnīcā 3 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 75,00 Ls;

piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe 13) 
mājā nodrošināšanai 1 maznodrošinātai personai 
uz 3 mēnešiem par summu – 108,96 Ls;

piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģime-14) 
nēm – 6 m³ katrai;

Neizvērtējot ienākumus:
pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu 15) 

apmaksai 14 personām (80 un vairāk gadu) par 
summu – 140,40 Ls;

 
KOPĀ: 4062,39 Ls
Četri tūkstoši sešdesmit divi lati 39 santīmi 

2010.gada 26.martā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 09 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 86 perso-

nu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 17 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 397,74 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 10 trūcī-2) 

gām personām par summu – 300,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 29 maznodrošinātām ģi-3) 

menēm par summu – 860,00 Ls;
pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 maz-4) 

nodrošinātām personām par summu – 68,00 Ls;
GMI pabalstu 11 maznodrošinātām ģime-5) 

nēm uz 3 mēnešiem par summu – 2337,00 Ls;
trūcīgas ģimenes statusu 28 ģimeņu 65 6) 

personām;
ēdināšanas pabalstu 5 trūcīgām personām 7) 

par summu – 75,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 8) 

1 ģimenes 3 personām;
piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 9) 

7 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 
420,00 Ls;

piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas 1 10) 
Rīgas 239 PII audzēknim no maznodrošinātas ģi-
menes;

piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 1 au-11) 
dzēknim no maznodrošinātas ģimenes;

piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 12) 
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 50,00 Ls;

piešķirt pabalstu pakalpojuma aprūpe 13) 
mājā nodrošināšanai 2 maznodrošinātām perso-
nām uz 3 mēnešiem par summu – 189,36 Ls;

piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģime-14) 
nēm – 6 m³ katrai;

piešķirt pabalstu zobu labošanai, prote-15) 
zēšanai 4 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 118,00 Ls;

piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas v-sko-16) 
las skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;

piešķirt brīvpusdienas 2 Stopiņu pa-17) 
matsskolas skolniekiem no maznodrošinātas ģi-
menes. 

Neizvērtējot ienākumus:
33) pabalstu sabiedriskā transporta izde-18) 

vumu apmaksai 11 personām (80 un vairāk gadu) 
par summu – 138,90 Ls;

KOPĀ: 4954,00
Četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri 

lati 00 santīmi

2010.gada 31.martā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 10 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 13 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 4 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 83,91 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 4 trūcīgām 2) 

personām par summu – 120,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 2 maznodrošinātām ģi-3) 

menēm par summu – 60,00 Ls;
GMI pabalstu 1 maznodrošinātai ģimenei 4) 

uz 3 mēnešiem par summu – 120,00 Ls;
trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimeņu 7 per-5) 

sonām;
ēdināšanas pabalstu 4 trūcīgām personām 6) 

par summu – 75,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 7) 

1 ģimenes 2 personām;
piešķirt 50% atlaidi PII Sauriešu grupas 1 8) 

audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;

KOPĀ: 458,91 Ls
Četri simti piecdesmit astoņi lati 91 santīms. 

2010.gada 16.aprīlī 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 11 

Dienas kārtībā: 
1.Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 60 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 14 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 407,19 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 17 trūcī-2) 

gām personām par summu – 510,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 16 maznodrošinātām ģi-3) 

menēm par summu – 480,00 Ls;
GMI pabalstu 8 trūcīgām ģimenēm uz 3 4) 

mēnešiem par summu – 1746,00 Ls;
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 22 ģime-5) 

ņu 65 personām;
ēdināšanas pabalstu 9 trūcīgām personām 6) 

par summu – 135,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 7) 

1 ģimenes 5 personām;
piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 1 au-8) 

dzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
piešķirt malku 8 maznodrošinātām ģime-9) 

nēm – 6 m³ katrai;
piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 10) 

slimnīcā 5 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 125,00 Ls;

pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 maz-11) 
nodrošinātām personām par summu – 91,50 Ls;

pabalstu sakarā hron.nieru nep.,kur ne-12) 
piec.dialīze 1 personai uz 6 mēnešiem par sum-
mu – 300,00 Ls;

pabalstu briļļu iegādei 3 maznodrošinā-13) 
tām personām par summu – 59,60 Ls;

pabalstu kurināmā iegādei 3 maznodroši-14) 
nātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;

piešķirt brīvpusdienas 1 Ulbrokas v-sko-15) 
las skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;

piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 64 v-sko-16) 
las skolniekam no maznodrošinātas ģimenes.

Neizvērtējot ienākumus:
apmaksāt sab.transporta pakalpojumus 2 17) 

personām par janvāra un februāra mēn. par sum-
mu – 24,90 Ls.

 
KOPĀ: 4059,19 Ls
Četri tūkstoši piecdesmit deviņi lati 19 san-

tīmi

Sociâlâ dienesta atskaite par pieðíirtajiem pabalstiem

Turpinājums 4.lpp. 
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2010.gada 30.aprīlī 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 65 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 16 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 489,58 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 8 trūcīgām 2) 

personām par summu – 240,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 6 maznodrošinātām ģi-3) 

menēm par summu – 180,00 Ls;
GMI pabalstu 8 trūcīgām ģimenēm uz 3 4) 

mēnešiem par summu – 1875,00 Ls;
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 22 ģime-5) 

ņu 51 personai;
ēdināšanas pabalstu 4 trūcīgām personām 6) 

par summu – 60,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 7) 

2 ģimeņu 8 personām;
piešķirt 50% atlaidi Rīgas 270 PII 1 au-8) 

dzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
piešķirt malku 11 maznodrošinātām ģime-9) 

nēm – 6 m³ katrai;
piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 10) 

slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 50,00 Ls;

pabalstu medicīnas pakalpojumiem 1 11) 
maznodrošinātai personai par summu – 6,00 Ls;

pabalstu pakalpojuma – aprūpe mājā – 12) 
nodrošināšanai 2

maznodrošinātām personām uz 6 mēne-13) 
šiem par summu – 450,00 Ls;

pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai 14) 
personai par summu – 20,00 Ls;

pabalstu kurināmā iegādei 4 maznodroši-15) 
nātām ģimenēm par summu – 240,00 Ls;

piešķirt pabalstu zobu labošanai, prote-16) 
zēšanai 4 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 147,50 Ls;

piešķirt pabalstu sociālajai rehabilitāci-17) 
jai 1 personai no trūcīgas ģimenes par summu – 
60,00 Ls.

Neizvērtējot ienākumus:
apmaksāt sab.transporta pakalpojumus 2 18) 

personām par janvāra un februāra mēn. par sum-
mu – 40,00 Ls.

 
KOPĀ: 3858,08 Ls
Trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi 

lati 08 santīmi.

2010.gada 21.maijā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 64 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:

Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-
kumus: 

pabalstu medikamentu iegādei 6 mazno-1) 
drošinātām personām par summu – 116,50 Ls;

vienreizēju materiālo palīdzību 13 trūcī-2) 
gām personām par summu – 390,00 Ls;

dzīvokļa pabalstu 13 maznodrošinātām ģi-3) 
menēm par summu – 390,00 Ls;

GMI pabalstu 10 trūcīgām ģimenēm uz 3 4) 
mēnešiem par summu – 1165,11 Ls;

piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 28 ģime-5) 
ņu 67 personām;

ēdināšanas pabalstu 7 trūcīgām personām 6) 
par summu – 105,00 Ls;

piešķirt maznodrošinātas personas statusu 7) 
2 ģimeņu 2 personām;

piešķirt 50% atlaidi PII Pienenīte 1 mazno-8) 
drošinātas ģimenes bērnam;

piešķirt malku 4 maznodrošinātām ģime-9) 
nēm – 6 m³ katrai;

piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 10) 
1 maznodrošinātai personai par summu – 25,00 Ls;

pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 maz-11) 
nodrošinātām personām par summu – 12,50 Ls;

pabalstu pakalpojuma – aprūpe mājā – 12) 
nodrošināšanai 3

maznodrošinātām personām uz 3 mēne-13) 
šiem par summu – 318,80 Ls;

piešķirt 50% atlaidi 2 (diviem) PII Sauriešu 14) 
grupas audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm; 

pabalstu kurināmā iegādei 3 maznodroši-15) 
nātām ģimenēm par summu – 180,00 Ls;

piešķirt pabalstu zobu labošanai, prote-16) 
zēšanai 1 maznodrošinātai personai par summu 

– 15,00 Ls;
) piešķirt pabalstu medic. rehabilitācijai 17) 

1 personai no maznodrošinātas ģimenes par sum-
mu – 50,00 Ls.

Neizvērtējot ienākumus:
apmaksāt zāļu iegādi un med.pakalpoju-18) 

mus 6 Ŗumbulas bīstamajā zonā dzīvojošām ģi-
menēm par summu – 515,60 Ls.

 
KOPĀ: 3283,51 Ls
Trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs lati 

51 santīms

2010.gada 28.maijā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 14 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 23 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 2 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 51,60 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 5 trūcīgām 2) 

personām par summu – 150,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 3 maznodrošinātām ģi-3) 

menēm par summu – 90,00 Ls;
GMI pabalstu 3 trūcīgām ģimenēm uz 3 4) 

mēnešiem par summu – 780,54 Ls;
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 8 ģimeņu 5) 

23 personām;
ēdināšanas pabalstu 1 trūcīgai personai par 6) 

summu – 15,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 7) 

2 ģimeņu 6 personām;
piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slim-8) 

nīcā 1 maznodrošinātai personai par summu – 
25,00 Ls;

pabalstu kurināmā iegādei 1 maznodroši-9) 
nātai ģimenei par summu – 60,00 Ls;

piešķirt pabalstu zobu labošanai, prote-10) 
zēšanai 3 maznodrošinātām personām par sum-
mu – 46,50 Ls;

Neizvērtējot ienākumus:
apmaksāt zāļu iegādi un med.pakalpoju-11) 

mus 1 Ŗumbulas bīstamajā zonā dzīvojošai ģime-
nei par summu – 56,47 Ls.

 
KOPĀ: 1275,11
Viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci 

lati 11 santīmi

2010.gada 11. jūnijā 

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 15 

Dienas kārtībā: 
1) Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 38 perso-

nu iesniegumi

Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienā-

kumus: 
pabalstu medikamentu iegādei 3 mazno-1) 

drošinātām personām par summu – 74,28 Ls;
pabalstu medikamentu iegādei 5 Rumbulas 2) 

iedzīvotājiem par summu – 175,35 Ls;
vienreizēju materiālo palīdzību 11 perso-3) 

nām par summu – 360,00 Ls;
dzīvokļa pabalstu 2 maznodrošinātām ģi-4) 

menēm par summu – 60,00 Ls;
GMI pabalstu 2 trūcīgām ģimenēm (5 per-5) 

sonām) uz 3 mēnešiem par summu – 419,13 Ls;
trūcīgas ģimenes statusu 15 ģimeņu 36 6) 

personām;
ēdināšanas pabalstu 4 trūcīgām personām 7) 

par summu – 60,00 Ls;
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 8) 

1 ģimenes 3 personām;
piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maz-9) 

nodrošinātai ģimenei par summu – 60,00 Ls;
piešķirt pabalstu zobu protezēšanai 1 per-10) 

sonai (invaliditāte 1.gr.) par summu – Ls 50,00;
piešķirt pabalstu 1 personai TB ārstēša-11) 

ni Ls 24,00;
pabalsts sociālajai rehabilitācijai (atkarī-12) 

bu ārstēšanai) 2 trūcīgām personām par summu 
– Ls 120,00;

pabalsts medicīniskajai rehabilitācijai 1 13) 
trūcīgai personai par summu – Ls 50,00;

pabalsts aprūpei mājās 1 maznodrošinā-14) 
tai personai uz 3 mēnešiem (Ls 36,96 mēnesī) par 
summu – Ls 110,88; 

piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģime-15) 
nēm (6m³ katrai mājsaimniecībai) ;

KOPĀ: Ls 1563,64
Summa vārdiem: Viens tūkstotis pieci simti 

sešdesmit trīs lati 64 santīmi

Materiālus sagatavoja I.LĀČGALVE 
Stopiņu novada Sociālā dienesta vadītāja

ë Sākums 3.lpp.
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27.Veikts Sauriešu bibliotēkas remonts;
28.Jumta remonts dzīvojamām mājām Sau-

rieši 4, 5;
29.PA “Saimnieks” veic arī tekošos remonta 

darbus siltumapgādes, ūdens apgādes un kana-
lizācijas sistēmu uzturēšanai ciematos Ulbroka, 
Upeslejas, Saurieši, Līči, Cekule, Dzidriņas, Vā-
lodzes, Rumbula;

30.Iegādāta hidrodinamiskā mašīna cauruļva-
du skalošanai par ES Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Ir apstiprināts Stopiņu novada teritorijas plāno-
jums. Esam atraduši iespēju pastāvēt un attīstīties 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolai, pulciņiem iz-
glītības iestādēs, kā rezultātā priecājamies par Ul-
brokas vidusskolas kori, kura dalībnieki diriģentes 
V.Gaveckas vadībā piedalījās X Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkos. Esam pārņēmuši 
Gaismas speciālo internātpamatskolu un Juglas sa-
natorijas internātpamatskolu, pieņemot šādu lēmu-
mu esam spējuši saglabāt šīs skolas un plānot to 
attīstību. Šogad ir rīkoti semināri uzņēmējiem un 
citiem interesentiem par iespējām ES finansējuma 
piesaistei. Esam panākuši vienošanos par pasta ne-
slēgšanu Upeslejās un atraduši pašvaldības telpas 
Ulbrokas pasta tālākai darbībai.

Īpaša vērība tiek pievērsta sociālajiem jautā-
jumiem – sociālie pakalpojumi (psihologi, sociālā 
rehabilitācija, sociālais darbs ar ģimenēm), sadar-
bībā ar LATVENEGO tiek piešķirtas atlaižu kar-
tes, sadarbība ar Sarkano Krustu (pārtikas pakas, 
apģērbs), tiek piešķirti medicīnas pakalpojumu 
atvieglojumi un dažādi citu veidu pabalsti, brīv-
pusdienas skolēniem, piedalāmies Eiropas sociālā 
fonda projektā “Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūša-
nai un uzturēšanai” un līdz šodienai ir noslēgti 
243 praktizēšanas līgumi ar iedzīvotājiem – bez-
darbniekiem. Vasaras jūlija un augusta mēnešos 
esam noslēguši darba līgumus ar 43 trūcīgu vai 
maznodrošinātu ģimeņu bērniem. Aktīvi darbojas 
Stopiņu novada Bāriņtiesa, tiek rīkoti dažādi se-
mināri visiem speciālistiem no izglītības iestādēm, 
pašvaldības policijas, sociāliem darbiniekiem, ko-
pīgi meklēti risinājumi problēmu jautājumiem un 
notikumiem. 

Stopiņu novada dome ir saņēmusi Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumu saga-
tavot un iesniegt projekta iesniegumu Eiropas So-
ciālā fonda 1.5.3.1.aktivitātē “Speciālistu piesais-
te plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 
Tādējādi Stopiņu novada dome ir pieņēmusi lē-
mumu minētā projektu konkursa ietvaros pie-
saistīt speciālistu informācijas tehnoloģiju jomā 

– datu bāzes izstrādātāju. Projekta kopējais finan-
sējums sastāda 18 500Ls, kas 100% apmērā tiek 
segts no Eiropas Savienības. 

Stopiņu novada dome iesniedza šādus projek-
tu iesniegumus biedrības “Stopiņu Salaspils part-
nerība” izsludinātajā atklātu projektu konkursā 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 
4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros: 

“Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uz-
labošana”,

“Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu 
stūrīša aprīkojuma iegāde”,

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

“Ulbrokas kultūras nama izstāžu zāles labie-
kārtošana”,

“Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu nova-
da Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kul-
tūras nama”,

“Ēnu izglītībai un kultūrai”,
“Skaņu dzīvespriekam”.
Notikušas daudzas sporta spēles un turnīri da-

žādos sporta veidos, esam pārņēmuši bijušā Rīgas 
rajona handbolistu treneru apmaksātās štata vietas, 
tādejādi saglabājot iespēju bērniem un jauniešiem 
turpināt treniņus un startēt dažādās sacensībās, kā 
arī atvēruši jaunu futbola trenera štata vietu.

Aktīvi darbojas daudzi pašdarbības kolektīvi, 
esam samazinājuši transporta izdevumus uz iz-
braukumu koncertiem, bet neesam samazinājuši 
iespējas bez maksas ikvienam iedzīvotājam pava-
dīt brīvo laiku sev interesējošā pašdarbības kolek-
tīvā dziedot, dejojot vai spēlējot teātri. Šī gada lai-
kā esam papildinājuši savu pašdarbības kolektīvu 
vadītāju skaitu ar vēl vienu deju kolektīva vadītā-
ja un koncertmeistara vietu (vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Stopiņš”), kā arī pilnībā pārņēmuši sie-
viešu kora “Madara” kolektīvu Stopiņu novada 
pārziņā no bijušās Tuberkulozes un plaušu sli-
mību valsts aģentūras. Regulāri tiek rīkoti dažādi 
koncerti, pasākumi, izstādes, tradicionālie svētki 
Ulbrokas kultūras namā, Līgo parkā un Upesleju 
kultūras zālē. Aktīvi darbojas Ulbrokas bibliotē-
ka – tematiskie vakari, teātru izrāžu apmeklēju-
mi un tematiskās ekskursijas, Sauriešu bibliotēka 
un Upesleju, Sauriešu un Ulbrokas dienas centri. 
Dažādos projektos aktīvi piedalās Ulbrokas vi-
dusskola, Gaismas speciālā internātpamatskola un 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skola(tuvāk var ie-

pazīties mājas lapā www.stopini.lv, sadaļa izglītī-
ba). Ir izsludināti arī dažādi vietējie konkursi, ku-
ros ir liela iedzīvotāju atsaucība piedalīties. Atgā-
dinu, ka šobrīd ir izsludināts konkurss par iespē-
jamām tūrisma takām Stopiņu novadā.

Aktīvi strādājam pie dažādu jaunu projektu 
iesniegšanas – tiks iesniegts projekts pašvaldības 
ēku siltināšanai un atkārtoti iesniedzam jau gata-
vu tehnisko projektu Dienvidu un Cepļa ielas re-
konstrukcijai.

Turpināsim darbu pie ES finanšu piesaistes un 
turpināsim informēt arī interesentus – uzņēmējus 
un iedzīvotājus par iespējām startēt izsludinātajos 
projektu konkursos.

Esam nodrošinājuši nepārtrauktu pašvaldības 
policijas darbu, kā arī PA “Stopiņu ambulance” 
un PA “Saimnieks” darbību. Pašvaldības plāno-
tais budžets pildās.

Liels Paldies visiem novada domes darbinie-
kiem, iestāžu un PA vadītājiem, direktoriem, spe-
ciālistiem un darbiniekiem, jo neviens no iepriekš 
minētajiem darbiem nebūtu paveicams nedarbojo-
ties vienotā komandā. Katrā uzskaitītajā projektā 
lielāku vai mazāku darbu veic daudzi mūsu nova-
da domes un iestāžu darbinieki. Tiek saņemti dau-
dzi ierosinājumi no novada iedzīvotājiem, apko-
pojam informāciju, pētām un pieņemam lēmumus. 
Vēlos atgādināt, ka atbildes gan netiek sniegtas uz 
anonīmiem e pastiem, bet šo anonīmo rakstītāju 
viedokļus arī izvērtējam.

Liels Paldies arī visiem Stopiņu novada do-
mes deputātiem, jo spraigā darbā ir aizvadīts pir-
mais gads jaunajam deputātu sastāvam. Paldies 
par sadarbību, viedokļiem un novada attīstību vei-
cinošu lēmumu pieņemšanu.

ë Sākums 1.lpp.

Stopiņu novada dome ir saņēmusi Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras 2010.gada 22.jūlija 
vēstuli, kurā informēts, ka tiek atbalstīts Comeni-
us apakšprogrammas aktivitātē “Comenius Regio 
partnerība” Ulbrokas vidusskolas, Stopiņu novada 
domes un Ulbrokas bibliotēkas izstrādātais pro-
jekts “A books is our friend – developing reading 
educaion between adults and students”. Projekta 
mērķis ir attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas 
un Latvijas reģionos. Projekts veicinās sadarbību 
un pieredzes apmaiņu starp Latviju un Poliju. Kā 
partneri no Latvijas projektā piedalīsies Ulbro-
kas vidusskola, Stopiņu novada dome un Ulbro-
kas bibliotēka, savukārt kā sadarbības partneri no 
Polijas būs Piekoszow Urząd Gminy (Piekoszow 
pašvaldība) , Szkoła Podstawowa (Podstawowas 
skola) un Gminna Biblioteka Publiczna (Piekos-
zow rajona publiskā bibliotēka). Projekta ietvaros 
tiks rīkotas “Lasītprieka dienas”, atvērto durvju 
dienas bibliotēkās, mākslas darbu izstādes, ātrla-
sīšanas kursi un pedagogu apmācības; projekta 
dalībnieki dosies apmaiņas vizītēs pie sadarbības 
partneriem, tiks rīkoti apmācību semināri un kon-
ferences. Projektu plānots īstenot sākot no 2010.
gada septembra līdz 2012.gada jūnijam. 

Apstiprinâts 
Comenius Regio 

partnerîbas 
projekts Ulbrokas vidusskolas kapacitātes veicināšana

“Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” 
un “Brīvprātīgo omīšu dienests”
Ulbrokas vidusskola informē, ka 

no 2.augusta atsākas  
angļu valodas kursi 

pie pasniedzējas Ineses Koreņikas:
15.00 – 16.30 pirmdienās un trešdienās  

angļu valodas apmācība ar priekšzināšanām;
18.00 – 19.30 pirmdienās un trešdienās  

angļu valodas apmācība 
bez priekšzināšanām;

18.00 – 21.00 ceturtdienās  
ar priekšzināšanām.

Turpināsies kursi,  
kuri sākās 2010.gada janvārī.  

Par iespēju pievienoties grupām interesēties  
pie Ineses Koreņikas, tālr. 28393622.

Īpaši tiek gaidīti interesenti ar angļu valodas 
priekšzināšanām pirmdienās un trešdienās, 

plkst. 15.00 – 16.30.
Pārējās grupas atsāksies 6.septembrī, 
pēc iepriekšējā mācību gada grafika.
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2010.gada jūlijs

Vislielākie Paldies Ulbrokas vidusskolas kora 
diriģentei Vijai Gaveckai, Gaismas speciālās in-
ternātpamatskolas deju kolektīva vadītājai Regī-
nai Grebežniecei, orķestra diriģentei Solvitai Lo-
kai un vokālā ansambļa vadītājai Elgai Polei Po-
lītei. Paldies skolu direktorēm Saivai Tiltiņai (Ul-
brokas vsk.)un Vitai Felsbergai (Gaismas spec.
internātpamatsk.), kā arī visiem pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem, šoferiem, kuri nodro-
šināja bērnu drošu piedalīšanos svētkos. Paldies 
bērnu vecākiem par atbalstu.

  X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku laikā Juglas sanatorijas internātpamatsko-
lā un Ulbrokas vidusskolā izmitinājām ap 700 
svētku dalībnieku. Paldies koordinatoriem Līvijai 
Bērziņai un Agrim Žildem, kā arī visiem pedago-
giem, tehniskajiem darbiniekiem, mediķiem, kā 
arī ēdināšanas firmai “IRG” un Juglas sanatorijas 
internātpamatskolas direktorei Irēnai Frankovičai 
un skolas virtuves saimniecēm. Esam saņēmuši 
labas atsauksmes par mūsu viesmīlīgo un saim-
nieciski sakārtoto viesu uzņemšanu visas svētku 
nedēļas laikā.

  Ir aizvadīti ļoti skaisti svētki, ar profesionā-
li augstas klases koncertiem, ar bērnu izdziedāto 
sirdsmīlestību katrā skaņā un izdejoto prieku kat-
rā dejas solī. Lai šīs Mīlestības un Prieka spēks 
mums visiem!

 Neliels ieskats X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos foto mirkļos:

ë Sākums 1.lpp.
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2010.gada jūlijs

Stopiņu titulētākais BMX braucējs Gustavs 
Pētersīlis Eiropas BMX čempionātā, kas norisi-
nājās Norvēģijā, izcīnīja 6. vietu krūzeru sacensī-
bās 15-16 gadīgo grupā. Jāpiemin, ka Gustavam ir 
tikai 14 gadi, taču viņš iesaistās vienlīdzīgā cīņā 
par sevi vecāku puišu grupā un gūst ļoti labus pa-
nākumus. 

Gustavs saka lielu paldies saviem atbalstītā-
jiem un līdzjutējiem un turpina cīņu Latvijas čem-
pionātā par vietu uz goda pjedestāla.

Apsveicam Gustavu ar panākumiem un novē-
lam viņam spēkus un izturību turpmākajos star-
tos.

Gustavs  
6.Eiropâ!

Anna IMBRATE



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. augustā.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS !

Audzi, ziedi, priecājies,
Mazai rožu pumpuriņ!

  Matīsu Začu
  Markusu Dolaci
  Patrīciju Trifanovu

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ

Darbs bija Tava mūža patiesākā rota,
Kas aizejot pār Tavu ceļu spīd.

  Genovefa Dzalbe
  Viktorija Ļeonoviča
  Rimma Jankovska
  Aleksandrs Logins
  Aleksandra Dolženko 
  Solomoņīda Šulta
  Aleksandrs Pušņenkovs
  Svetlana Petrova
  Monika Zepa
  Dzintars Viļumsons
  Marina Skabarde
  Vilnis Cīrulis
  Jeļena Kerna

Izsaka līdzjūtību piederīgajiem.

SVEICAM JUBILĀRUS!

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

 70 –  Jevgēniju Djačkovu
  Antoņinu Kikusti
  Zinu Krieviņu
  Emmu Mainingeri
  Birutu Marķīzi
  Antonu Neicgali
 75 –  Raisu Jekimenkovu
  Eleonoru Pavliņu
 80 –  Ausmu Cibuļsku
  Ritu Dreimani
 85 –  Ansi Egli
  Leontīni Glušinu
  Valentīnu Konstantīnovu

Vēlam veselību  
un daudzus skaistus gadus vēl!

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Sestdien, 21.augustā plkst. 19.00
Līgo parka estrādē

Dziedātājas  
Noras Bumbieres  
atceres koncerts

Piedalās:  
Viktors Lapčenoks,  

Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs,  
Māra Zustrupa, Žoržs Siksna,  
Ira Krauja, Daiga Petkēviča,  

Normunds Jakušonoks, 
un mūzikas grupa “Deficīts”.

Pēc koncerta – 

pēdējā šīsvasaras Zaļumballe 
kopā ar grupu “Deficīts”!

Ieeja uz pasākumu: Ls 2,50
Pensionāriem, represētajiem un  

jauniešiem līdz 18 gadu vecumam: Ls 1,50.
Ieeja tikai uz balli visiem: Ls 2,-.

Piektdien, 6.augustā plkst. 19.00  
Līgo parkā

“Līgo parka vasaras 
festivāls”
Organizē Gailītis G  

sadarbībā ar Stopiņu novada Domi
Pasākumā piedalās grupas: 

“Apvedceļš”, “Klaidonis”, Normunds Rutulis, 
“Zeļļi”, “Novadnieki”, “Tekila Band”,
“Baltie lāči”,  “Kantoris 04”, “Credo”. 

Pasākumu vada Elvis Jansons.
Biļetes iepriekšpārdošanā  

“Biļešu Paradīzes” kasēs Ls 2,50.
Biļetes pasākuma dienā Līgo parkā Ls 4,-.

Stopiņu novada domes pirmsskolas 
izglītības iestādē ‘’Pienenīte’’ 

steidzami vajadzīga  
pirmsskolas skolotāja 

uz aizvietošanas laiku  
līdz 2011. gada decembrim. 

Nepieciešama atbilstoša kvalifikācija – 
augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība 

un darba pieredzi šajā amatā.
 Lūdzu pieteikties pie vadītājas pieņemšanas 
laikā vai pa tālr. 67910744, mob. 26558646 

Sestdien, 21.augustā plkst. 12.00
Līgo parka estrādē

Viesojas Liepājas ceļojošais  
masku muzikālais teātris

ar izrādi bērniem

“Draudzēsimies!”
Ieeja: bērniem līdz 7 gadu vecumam –  

bez maksas; 7-16 gadi: Ls 0,50;  
pieaugušajiem: Ls 1,-; 

pensionāriem un represētajiem: Ls 0,50.

PATEICĪBA
Izsaku visdziļāko pateicību saviem mīļajiem, 
līdzjūtīgajiem kaimiņiem – Marijas Lipšānes 
ģimenei, Ingas Grīnhofas ģimenei, manai 
draudzenei Irēnai Andersonei, un visiem, vi-
siem, ka bija man līdzās dzīves vissmagākajā 
brīdī, manu mīļo vīru Imantu Dzeni zaudējot.

Sandra Dzene

PAZIŅOJUMS

Stopiņu novadā tiks veikta 
suņu, kaķu vakcinācija  

pret trakumsērgu

Maksa par vienu dzīvnieku – 7,- Ls

Datumi un laiki:
26.08.2010. plkst. 18.00-19.00 –  

Upeslejās pie autobusa pieturas
26.08.2010. plkst. 19.30-20.30 –  

Līčos pie veikala
27.08.2010. plkst. 18.00-19.00 –  

Sauriešos pie autobusa pieturas
27.08.2010. plkst. 19.30-20.30 –  

Ulbrokā pie veikala ‘’Top’’
30.08.2010. plkst. 18.00-19.00 –  

Dzidriņās pie ūdenstorņa
30.08.2010. plkst. 19.30-20.30 –  

Vālodzēs pie kafejnīcas ‘’Edgars’’
31.08.2010. plkst. 18.00-19.00 –  
Dreiliņos pie kafejnīcas ‘’Zirneklītis’’
31.08.2010. plkst. 19.30-20.30 –  

Cekulē pie veikala

Būs pieejama arī kompleksā vakcīna – 15,-Ls
Ir iespējamas mājas vizītes.

Veterinārārsts A.Klevinskis (t.29409338)

Informācija vecākiem, kuru bērni 
tiek uzņemti PII grupās Juglas 

sanatorijas internātpamatskolā!
Grupas tiks atvērtas ar 2010.gada 4.oktobri!

Sīkāka informācija pa tālr.  
67910771, 26455773 – Vita Paulāne.


