2009.gada jūnijs (174)

Stopiņu novada domes deputāti. Pirmā rinda no kreisās: Vita Paulāne, Ilma Lāčgalve, Iveta Vīksne,
Daiga Brigmane, Larisa Šefere; otrā rinda no kreisās: Aldis Grunde, Imants Stirāns, Jānis Leimans,
Jānis Koponāns, Jānis Pumpurs, Viktors Jakovļevs, Gvido Bokša, Ronalds Vītols, Jānis Inzulis, Atis Senkāns.
1.jūlijā visā Latvijā un arī Stopiņu novada domē notika pirmā
jaunievēlēto novada deputātu sēde.
Sēdes laikā tika ievēlēts Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne.
Domes deputāti darbosies piecās komitejās:
1. Finanšu komiteja
2. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja
Jānis Pumpurs
Stopiņu novada domes
priekšsēdētājs

Vita Paulāne
priekšsēdētāja vietniece

3. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja
4. Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komiteja
5. Zemes un mežu īpašumu komiteja
Komiteju pirmās sēdes notiks no 14.jūlija līdz 17.jūlijam un
nākamā Domes sēde — 22.jūlijā plkst. 17.00.
Veiksmīgu un raženu darbu mūsu novada deputātu sasaukumam!
Paldies vēlētājiem par izrādīto uzticību un atbalstu, kas novērtējuši mūsu profesionālās darbības pamatprincipus Stopiņu
novadā.
Paldies jaunievēlētajiem deputātiem par balsojumā parādīto
uzticību mums. Kopīgi strādāsim mūsu novadam!
Paldies vēlēšanu komisiju un to vadītāju veiksmīgajam darbam.
Paldies politisko partiju un apvienību sapratnei, paldies ģimeņu locekļiem par līdzcietību un morālo atspaidu.
Mums katram ir savs sapnis, kādu vēlamies redzēt savu novadu. Mēs cenšamies un turpmāk centīsimies veidot tādu novadu,
kādu to vēlas redzēt bērni, jaunieši un sirmgalvji, ārsti un skolotāji, jaunās māmiņas un uzņēmēji, pašdarbnieki un sportisti, ...ikviens novada iedzīvotājs. Pieņemsim labākos, izdevīgākos risinājumus jebkurā jautājumā ikvienā jomā, kas skar mūsu novada ikdienas dzīvi un turpmāko attīstību.
Liels Paldies Jums un uz turpmāku ikdienas sadarbību!
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5. un 17.jûnija sçdçs (protokoli Nr.105 un 106) nolemts:
zz Piešķirt apdzīvojamo platību 1 personai;
zz Uzņemt 4 personas dzīvojamās telpas
izīrēšanas Vispārējā kārtībā nodrošināmo
personu rindā;
zzAnulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 5 personām;
zz Piešķirt zemi nomā mazdārziņa izveidošanai 6 personām;
zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
8 īpašumiem;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR
nepilsoņiem;
zz Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību dome nolēma piešķirt:
29.05.2009. sēdes protokols Nr. 12
Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 16 maznodrošinātām personām par summu —
580,12 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 14 personām par summu —
150,00 Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 7 maznodrošinātām personām par summu —
210,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 5 maznodrošinātām
ģimenēm par summu — 150,00 Ls;
5) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5
maznodrošinātām personām par summu —
199,53 Ls;
6) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai, zobu protezēšanai 3 maznodrošinātām personām par summu — 106,35 Ls;
7) piešķirt malku 1 maznodrošinātai ģimenei — 6 m³;
8) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām

par summu — 40,00 Ls;
9) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu —
38,60 Ls;
10) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 4 ģimeņu 8 personām;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3
maznodrošinātām ģimenēm par summu —
180,00 Ls,
12) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem
3 maznodrošinātu ģimeņu 4 personām par
summu — 480,00 Ls.
12.06.2009. sēdes protokols Nr. 13
1) pabalstu medikamentu iegādei 12 maznodrošinātām personām par summu —
466,42 Ls;
2)pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai 12 personām par summu —
187,00 Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 6 maz
nodrošinātām personām par summu —
180,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 5 maznodrošinātām
ģimenēm par summu — 150,00 Ls;
5) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5
maznodrošinātām personām par summu —
345,00 Ls;
6) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai, zobu protezēšanai 3 maznodrošinātām personām par summu — 209,50 Ls;
7) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm-6 m3 katrai;
8) piešķirt pabalstu sakarā ar uzturēšanos
vasaras nometnē 1 maznodrošinātas ģimenes 4 bērniem par summu — 200,00 Ls;
9) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 2 ģimeņu 5 personām;
10) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 3 ģimeņu 11 personām;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3
maznodrošinātām ģimenēm par summu —
180,00 Ls,
12) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem

1 maznodrošinātas ģimenes 3 personām
par summu — 360,00 Ls;
13) pārtraukt pakalpojumu aprūpe mājā 1
maznodrošinātai personai
zzAtļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
2 īpašumiem;
zzApstiprināt adreses 3 īpašumiem;
zzApstiprināt zemes ierīcības projektu 2
īpašumiem
zzAtļaut nodarboties ar individuālo darbu
2 personām;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu 2 vecākiem, kura bērns netiek nodrošināts ar
vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
zz- Apstiprināt izmaiņas Stopiņu novada
saistošajos noteikumos “Par pašvaldības
pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” :
zz Papildināt noteikumus ar punktu 13.7,
šādā redakcijā: “Ja, pēc vecāku rakstiska
lūguma, Stopiņu novada dome ir noslēgusi līdzfinansēšanas līgumu par bērna
pirmsskolas izglītības programmas apguvi
privātā izglītības iestādē”;
zz- Apstiprināt izmaiņas Stopiņu novada
saistošajos noteikumos “Par pašvaldības
pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” :
zz Papildināt noteikumus ar punktu 13.7,
šādā redakcijā: “Ja, pēc vecāku rakstiska
lūguma, Stopiņu novada dome ir noslēgusi līdzfinansēšanas līgumu par bērna
pirmsskolas izglītības programmas apguvi
privātā izglītības iestādē”;
zz Izsniegt atļauju tirdzniecībai ar piena
produktiem Ulbrokas tirgus laukumā Z/S
“Raiņi’’.

ZIÒO 67910901

vidum un pazudis zem ūdens. Par notikušo paziņots Valsts Ugunsdrošības un
glābšanas dienestam un VP Salaspils iecirknim;
— Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Institūta ielā, ierodoties notikuma vietā, skandāla rīkotājs tika aizturēts un uz rakstiska
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP
Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;
31.05. — Sauriešos tika aizturēta un

Valsts policijas Salaspils iecirknī nogādāta persona, kurai ir piemērots administratīvais arests;
2.06. — Pie administratīvās atbildības
tika saukts vīrietis, kas atkārtoti gada laikā sabiedriskā vietā atradās alkohola reibuma stāvoklī;
4.06. — Sniegts atbalsts Ropažu pašvaldības policijai, jo agresīvs vīrietis Zaķumuižā draud uzbrukt ar nazi;

(29.05.2009.—28.06.2009.)
29.05. — Rumbulā tika aizturēts vīrietis, kas, vācot metālu iztikai, no demontētas celtnes pamatblokiem zāģēja armatūru;
30.05. — Ulbrokā, pretī mājām” Mednieki”, ezerā noslīka jaunietis. No aculiecinieku teiktā, jaunietis, atrodoties stiprā
alkohola reibumā, aizpeldējis līdz ezera
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2009. gada 25. martā							Nr. 06/09
Rīgas rajona Stopiņu novadā					
(protokols Nr. 100 p., 4.8.)

“PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZMANTOJAMI UN APSAIMNIEKOJAMI
STOPIŅU NOVADA PUBLISKIE ŪDEŅI UN TO KRASTI”
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu
Terminu skaidrojums
Stopiņu novada pašvaldībā esošie iekšējie ūdeņi — Ulbrokas ezers, Sauriešu karjera ūdenskrātuve , Mazā Jugla
Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs —
valsts vai pašvaldība, kā arī juridiska vai fiziska persona, kurai pieder iekšējo ūdeņu akvatorija vai kura to nomā.
Rekreācijas zonas — aktīvās atpūtas teritorijas, kas attiecīgi nosauktas un apzīmētas
šiem noteikumiem pievienotajā plānā.
Peldvieta — dabā apzīmēta krasta un
upes daļa, kura ir paredzēta un tiek izmantota
atpūtai un peldēšanai.
Ūdens transporta līdzeklis — inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens.
Mazizmēra kuģošanas līdzeklis — airu
laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva un kuteris, kuru garums ir mazāks par 12 metriem.
Atpūtas kuģis — šo noteikumu izpratnē
sportam un atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura garums ir no 2,5 līdz 24 metriem,
kuru neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav profesionālas apkalpes, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzeklis
Ūdens transporta līdzekļa vadītājs —
persona, kas vada jebkuru ūdens transporta
līdzekli.
Diennakts gaišais laiks — diennakts
laiks no saules lēkta līdz saules rietam
Diennakts tumšais laiks — laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta ausmai ( no
saules rieta līdz saules lēktam )
Nepietiekama redzamība — laikapstākļi, (migla, lietus, sniegs u.tml., kā arī mijkrēslis), kuru dēļ redzamība tuvāk par 300 m ir
ierobežota.
Riņķa uguns — baltas gaismas lukturis,
kas novietots tā, lai tā gaisma būtu redzama
360º lielā horizontālā lokā.
Minimālais ātrums — mazākais ātrums,
ar kuru kuģošanas līdzeklis saglabā vadību
noteiktos apstākļos un stāvoklī.
Ūdens satiksmes negadījums — ūdens
satiksmes notikums, kurā bojāts vismaz viens
kuģošanas līdzeklis, gājis bojā vai guvis miesas bojājumus cilvēks, radušies zaudējumi trešajai personai vai nodarīts kaitējums videi.
Akmeņu krāvums — laukakmeņu vai
mākslīgi izgatavotu akmens bloku blīvs novietojums uz zemes vai ūdensobjekta grunts
ar kopējo platību lielāku par 1 (vienu) m2 vienā un vairāk kārtās.

2. Rekreācijas zonu (aktīvās atpūtas
Dabas teritorija — sabiedrībai brīvi pieejama teritorijas neapbūvētas un neapbūvē- vietu) ūdeņu krastos vai peldvietu apsaimjamas teritorijas ar daļēju vai pilnīgu dabas niekošanas un lietošanas kārtība.
veģetāciju, kas netiek intensīvi koptas, labie2.1.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
kārtotas un apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietilpst sabiedrībai pieejamās ūdens- publisko ūdeņu krastos var izveidot Stopiņu
tilpnes un ūdensteces.
Turpinājums 4.lpp. î
Erozija — augsnes virskārtas noskalošanās lietus un sniega ūdeņu iedarbībā , arī dēdēšana vēja ietekmē. Izšķir augsnes, ūdens un
vēja eroziju, kā arī agrotehnisko eroziju.
Laipa — vieglas konstrukcijas un gabarītos ierobežota sezonas būve uz pāļiem vai
pontoniem, kas iestiepjas ūdenstilpnē un, kam
Sauriešos, jaunajā daudzdzīvokļu mājā
vienā vai abās puse ierīkota laivu stāvvietas.
“Debeskalni’’ ir atvērts pārtikas produkPiestātne — kuģošanas līdzekļu stāvēšatu veikals “Mego’’, viens no veikalu tīkla
nai piemērota un labiekārtota piekrastes teritoMego
veikaliem.
rija virszemes ūdensobjekta krasta joslā.
Ūdensobjektam pieguļošās zemes vienības platums — horizontālais attālums pa zemes sauszemes robežu ar ūdenstilpni starp zemes vienības sānu robežām.
Ūdensobjekta robeža — ūdensobjekta
(upes, ezera, mākslīgās ūdenskrātuves) robeža ar piekrastes zemi ir ūdenslīnija normāla
ūdens stāvoklī, kas noteikta kā vidējais ūdens
līmenis metros virs Baltijas jūras līmeņa.

Vai jûs zinâjât:

1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Stopiņu novada administratīvās teritorijas un tajā esošo rekreācijas zonu — aktīAtbildot uz iedzīvotāju jautājumiem
vās atpūtas vietu ūdeņu krastos, kā arī ūdeņu
par
peldūdens kvalitāti Stopiņu novauzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi) tiek da dome dara zināmu, ka Valsts aģentūra
ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību Stopiņu “Sabiedrības veselības aģentūra’’ Rīgas renovada administratīvajā teritorijā, paaugsti- ģionālā nodaļa ir veikusi peldūdens kvalinātu drošību uz un pie publiskajiem ūdeņiem, tātes monitoringu š.g.15. un 16.jūnijā Stokā arī paredz kārtību, kādā lietojami publis- piņu novadā: Ulbrokas ezera un Sauriešu
kie ūdeņi.
ūdenskrātuvēs. Peldūdens kvalitāte atbilst
1.2.Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā
lietojami ūdens transporta līdzekļi, neatkarīgi higiēnas prasībām un minētajās peldvietās
no to izmēriem, celtspējas, ietilpības un dzi- ir atļauts peldēties. Ūdens kvalitātes pārbaudes tiek veiktas 1 reizi mēnesī.
nēja jaudas.
1.3.Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām
un juridiskajām personām Stopiņu novada administratīvās teritorijas robežās.
1.4.Par šo Noteikumu pārkāpumiem iestājas administratīvā atbildība, kas paredzēta
šajos Noteikumos (ja pārkāpums nav kvalificējams kā tāds, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība).
1.5.Noteikumu izpildes kontroli veic Stopiņu novada Pašvaldības policija vai cita šim
mērķim izveidota specializēta struktūra vai
pilnvarota persona.
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ë Sākums 3.lpp.
novada pašvaldība, kā arī, saskaņojot to ar
pašvaldību, cita juridiska vai fiziska persona.
2.2.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
dabā apzīmē:
2.2.1. krastā ar informatīvajām zīmēm,
kuras izvieto to sākumā un beigās;
2.2.2. ūdenī ar bojām, kas izvietotas ne retāk kā ik pa 15 metriem.
2.3.Gājēju kustība uz aktīvās atpūtas vietām vai peldvietām veicama tikai pa šim nolūkam ierīkotiem ceļiem un taciņām, nepārkāpjot privātīpašuma teritorijas.
2.4.Atkritumu urnām jābūt izvietotām atbilstoši Stopiņu novada domes apstiprinātai
izvietojuma shēmai, urnas regulāri katru dienu jāiztukšo un jātīra.
2.5.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
tiek aprīkotas ar tualetēm un pārģērbšanās kabīnēm.
2.6.Aktīvās atpūtas vietās vai peldvietās
aizliegta:
2.6.1. jebkāda augu vākšana, zaru laušana
u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana,
kā arī nesankcionēta rakšanas darbu veikšana;
2.6.2. ugunskuru dedzināšana, izņemot
Stopiņu novada domes speciāli ierīkotās (no
zālāja norobežotās) vai norādītās vietās;
2.6.3. mājdzīvnieku (tai skaitā suņu, zirgu,
kaķu, kazu u.c.) peldināšana, vešana pastaigās
turēšana, vai ganīšana;
2.6.4. atkritumu izbēršana vai uzglabāšana;
2.6.5. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
norobežošana ar žogiem;
2.7.Peldvietās aizliegta:
2.7.1. jebkāda veida autotransporta un citu
transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus, netraucējot pludmales apmeklētājus) iebraukšana un novietošana, bez Stopiņu novada domes
speciālas atļaujas;
2.7.2. ūdens transporta līdzekļu un ūdensvelosipēdu izmantošana;
2.7.3. ūdens transporta līdzekļu, deltaplānu pietauvošana, izņemot speciāli norādītās
vietās
3. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnes izbūves un laipas uzstādīšanas un
ar to saistīta ūdensobjekta krasta stiprināšanas noteikumi.
3.1. Lai veiktu virszemes ūdensobjektu
krasta nostiprināšanu saistībā ar mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnes būvniecību
vai laipas uzstādīšanu, nepieciešams noteikt
izmantojamās ūdensobjekta krasta teritorijas
un tās aizsargjoslas izmantošanas pakāpi un
lietderību, ievērojot Stopiņu novada teritorijas
plānojumu un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un, veicot krasta izpētes
darbus būvniecības vajadzībām.
3.2. Piestātne ir stacionāra būve ar vai bez
krasta stiprinājuma, kuras būvniecībai nepieciešams būvprojekts:
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3.2.1. Piestātnes garums, ja tā novietota
paralēli krastam uz ūdensobjekta krasta līnijas,
nedrīkst pārsniegt pusi no ūdensobjektam pieguļošās zemes vienības platuma, bet ne vairāk
par 12m un līdz 3m platumā. Piestātni būvē
uz pāļiem vai režģveida konstrukcijām, vai
novieto uz pontoniem. Krasta nostiprinājuma
un piestātnes vispārīgos konstruktīvos risinājumus nosaka ar būvprojektu;
3.2.2. Piestātnes būvniecība ir iespējama
tikai tādās ūdensobjekta vietās, kur ir pietiekams dabīgais kuģošanas dziļums. Nepieciešamības gadījumos, veicot hidrotehnisko izpēti un saskaņojot ar attiecīgām vides aizsardzības institūcijām, ir iespējams paredzēt izbūvēt
kuģošanas ceļu (fārvateru), lai sasniegtu konkrētā ūdensobjekta vidējo dziļumu.
3.3. Laipa ir īslaicīgas lietošanas, vieglas
konstrukcijas sezonas rakstura būve ūdensobjekta krasta un ūdens saskares (pārejas) zonā:
3.3.1. Ja laipas garums nepārsniedz 12m
un tā atrodas uz nekustāmā īpašuma īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai lietotāja zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas ar ūdensobjektu, tad laipu uzstādot, nav nepieciešams
izstrādāt būvprojektu;
3.3.2. Ja laipas garums pārsniedz 12m un
to uzstāda bez krasta stiprināšanas, vai laipu
uzstāda (būvē) persona, kuras zemes gabalam
(nekustāmajam īpašumam) nav tiešu robežu
ar ūdensobjektu vai to uzstāda (būvē) ūdensobjekta teritorijā (akvatorijā) pretī citai personai piederošam zemes īpašumam, tad nepieciešams sagatavot (uzzīmēt) laipas skici, ko
saskaņo ar Stopiņu novada būvvaldi un zemes
vai ūdensobjekta īpašnieku. Laipas maksimālo garumu virs 12m ierobežo ūdensaugu dabīgā robežlīnija ar brīvo ūdens laukumu un citi
faktori, kas ir raksturīgi konkrētajam virszemes ūdensobjektam;
3.3.3. Ja laipu uzstāda, vienlaicīgi izbūvējot stacionāru krasta nostiprinājumu, tad šajā
gadījumā nepieciešams izstrādāt būvprojektu.
3.4. Sabiedriski nozīmīgu objektu (būvi),
kuru iecerēts izvietot virszemes ūdensobjekta krastam tuvāk par 50m, jāizvieto, ievērojot
Aizsargjoslu likuma prasības un, pamatojot to
ar būvniecības ieceri kopā ar piekrastes ainavas analīzi un veicot tās publisko apspriešanu. Ievērojot būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas rezultātus nosaka — atļaut vai
neatļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi. Būvniecības ieceres apspriešanas rezultātus ievērtē detālplānojuma projektā.
3.5. Jahtas ostas un/vai citu kuģošanas līdzekļu komerciālos nolūkos izmantojamas
piestātnes izmērus, būvniecībai izmantojamos
materiālus un vizuālo pusi (būves iekļaušanos esošajā vidē u.tml.), nosaka ar detālplānojumu.
3.6. Ja uz ūdensobjekta krasta līniju vērstā
zemes gabala minimālais platums ir mazāks
par 10m, tad nekādu būvju ( krasta stiprinājumu, t.sk. akmeņu krāvumu, piestātņu, laipu
u.c.) būvniecība nav pieļaujama, izņemot tiesību aktos atļauto objektu būvniecību.

3.7. Ūdensobjektu 10m aizsargjoslā lēzenu un applūstošu ezeru krastu, arī palienēs,
krasta stiprināšana, teritorijas uzbēršana vai
cita veida būvniecība nav pieļaujama, izņemot
gadījumus, kad šādas darbības nav pretrunā ar
Stopiņu novada teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības.
3.8. Ūdensobjekta 10m aizsargjoslā un
ūdensobjekta zemūdens daļā aizliegts patvaļīgi veidot akmeņu krāvumus, bet visā ūdensobjekta teritorijā aizliegts uzbērt (būvēt) salas
un pussalas.
3.9. Krasta nostiprināšanu piekrastes zemes 10m aizsargjoslā var veikt tikai ūdensobjektam ar stāvu krastu (kranti) vai vietās,
kurās regulāras ūdenstransporta kustības dēļ
ir mākslīgi radīta ūdensobjekta daļas viļņošanās ar lielu viļņu uzrites augstumu (virs
0,3m no normālā ūdenslīmeņa), vai ierīkojot
mazizmēra kuģošanas līdzekļu (laivu, jahtu un motorizētā ūdenstransporta) stacionāras vai sezonas piestātnes saskaņā ar būvprojektu.
3.10. Virszemes ūdensobjekta krasta 10m
aizsargjoslā ir jāsaglabā biotopi un nav pieļaujama krūmu un saglabājamo koku patvaļīga
izciršana. Krastu nostiprinājumi un piestātnes
konstruktīvi jāierīko tā, lai tiktu saglabāta cilvēku pārvietošanās iespēja tauvas joslā.
3.11. Par drošības pasākumu ievērošanu
piestātnes teritorijā un uz laipas atbild nekustāmā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai lietotājs, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem
4. Krasta erozijas (noskalošanas) novēršanas pasākumi.
4.1. Virszemes ūdensobjektu krastu papildus aizsardzībai, kas nepieciešama ūdens erozijas ietekmes novēršanai vai samazināšanai
krasta zonā, mazizmēra kuģošanas līdzekļu
piestātnēs vai pie laipām, ja tas nepieciešams,
var veikt krasta papildus nostiprināšanu erozijas novēršanai un, ja tas nav pretrunā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī ievērotas
ūdenstilpnes krasta dabīgās īpatnības.
4.2. Erozijas novēršanai nepieciešamos
virszemes ūdensobjekta krasta nostiprinājuma materiālus izvēlas virszemes ūdensobjekta piekrastes īpašnieks, tiesiskai valdītājs vai
lietotājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju būvprojekta izstrādes laikā. Gadījumos, kad būvprojekts nav jāizstrādā, nepieciešams saskaņojums ar Stopiņu novada būvvaldi.
5. Ūdens transporta līdzekļu lietošanas
kārtība
5.1.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
tuvumā ūdens transporta līdzeklis drīkst stāvēt tikai ar izslēgtu motoru.
5.2.Par ūdens transporta līdzekļa ekspluatāciju, par tā stāvēšanas drošību, kā arī par to,
lai ūdens transporta līdzekli neizmanto nepie-
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derošas personas, ir atbildīgs ūdens transporta
līdzekļa īpašnieks.
5.3.Brauciena laikā uz kuģa ir jābūt:
5.3.1. kuģa reģistrācijas apliecībai un tehniskās apskates apliecinājumam saskaņā ar
LR MK 01.03.2005. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” prasībām;
5.3.2. kuģa lielumam un cilvēku skaitam
atbilstošiem glābšanas līdzekļiem.
5.4.Jebkurā gadījumā ūdens transporta līdzeklim jābrauc ar tādu ātrumu, kas nodrošina
iespēju savlaicīgi novērst sadursmi.
5.5.Ūdens transporta līdzeklim, kas iet
pret straumi, visos gadījumos jādod ceļš pa
straumi braucošam ūdens transporta līdzeklim.
5.6.Apdzīšana izdarāma tikai pietiekami plašos un taisnos ūdensceļa iecirkņos, ne
tuvāk, kā 50 metru attālumā no apdzenamā
ūdens transporta līdzekļa, neradot tam bīstamību ar saceltajiem viļņiem.
5.7. Jebkurš ūdens transporta līdzeklis
drīkst krustot cita ūdens transporta līdzekļa
kursu tikai tā lai netraucētu tā kustību. Izmainoties diviem pretim braucošiem ūdens transporta līdzekļiem, jānodrošina gabarītos mazākā ūdens transporta līdzekļa drošība, samazinot braukšanas ātrumu līdz minimālajam, un
palielinot garām paiešanas distanci.
5.8. Aizliegts:
5.8.1. braukt ar nereģistrētiem kuģiem, kā
arī ar citiem ūdens transporta līdzekļiem, kuriem uz borta nav numura un kuru tehniskā
gatavība nav pārbaudīta (nav izieta tehniskā
apskate) saskaņā ar LR MK 01.03.2005. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” prasībām;
5.8.2. braukt pa Mazo Juglu un Ulbrokas
ezeru ar ūdensmotocikliem;
5.8.3. iebraukt peldēšanai, kā arī sporta
nodarbībām un citiem pasākumiem atvēlētajos un apzīmētajos ūdeņos;
5.8.4. vadīt ūdens transporta līdzekli vai
mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;
5.8.5. vadīt ūdens transporta līdzekli vai
mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;
5.8.6. aizliegts vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam,
ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un
ūdens satiksmes drošību;
5.8.7. no ūdens transporta līdzekļiem piesārņot ūdeni ar atkritumiem un naftas produktiem;
5.8.8. mazizmēra ūdens transporta līdzekļa kustības laikā pāriet no viena uz otru un to
šūpot;
5.8.9. uzticēt kuģa, izņemot LR MK
01.03.2005. noteikumu Nr.158 “Noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūde-

5.14. Apmācīt vadīt ūdensmotociklu var
ņos” minētajos gadījumos, patstāvīgu vadīšaapmācītājam atrodoties krastā, ja apmācāmais
nu personām, kurām nav vadītāja tiesību;
5.8.10. pārsniegt ūdens transporta līdzekļa ir drošas sasniedzamības attālumā.
5.15. Visi privātie ūdenssporta pasākunoteiktās kravnesības un uzņemamo pasažieru
mi ir saskaņojami ne vēlāk kā 5 dienas pirms
skaita normas;
5.8.11. vadīt ūdens transporta līdzekli ar notikuma Stopiņu novada domē ar izpilddiātrumu, kas pārsniedz 5 km/h, tuvāk par 30 rektoru.
metriem no peldētājiem;
6.Administratīvā atbildība un soda uz5.8.12. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt
likšanas kārtība
navigācijas zīmes un ugunis;
5.8.13. bez speciālas atļaujas izmantot
6.1.Par šo Noteikumu neievērošanu uzzvejas un makšķerēšanas rīkus.
5.9. Ūdens transporta līdzekļa vadītāja likt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgas šādas
pienākums ir:
5.9.1. braukšanas un stāvēšanas (ārpus amatpersonas:
6.1.1. Valsts policijas darbinieki;
piestātnes) laikā gādāt par tā drošību;
6.1.2. Stopiņu novada Pašvaldības polici5.9.2. ja uz ūdens transporta līdzekļa ir
bērni līdz 12 gadu vecumam, nodrošināt, lai jas darbinieki;
6.1.3. citas Stopiņu novada domes šim
viņiem brauciena laikā būtu uzģērbtas glābšanas vestes (jostas), bet, ja ir nelabvēlīgi meteo- mērķim pilnvarotas amatpersonas;
6.1.4. citas Latvijas Republikas normatīroloģiskie apstākļi, nodrošināt, lai glābšanas
vestes (jostas) uzģērbtu visi, kas atrodas uz tā; vajos aktos noteiktas amatpersonas, kurām uz
5.9.3. pastāvīgi novērot apkārtējo situāci- to ir tiesības.
6.2.Administratīvo pārkāpumu lietas, paju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties
tādu ātrumu, lai transporta līdzekļa radīto viļ- matojoties uz sastādītajiem administratīvo
ņu augstums un jauda neradītu bīstamību pā- pārkāpumu protokoliem, izskata Stopiņu norējiem ūdeņu izmantotājiem, neizskalotu upes vada domes administratīvā komisija. Soda apvai ūdenskrātuves krastus, piestātnes un sau- mērs par šo Noteikumu neievērošanu tiek noteikts proporcionāli nodarījuma smagumam,
dzētu upes biofloru;
5.9.4. avārijas vai nelaimes gadījumā uz sekām un vainas pakāpei.
6.3.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīūdens ar cietušajiem, sniegt cietušajiem visu
iespējamo palīdzību un par notikušo nekavē- vo pārkāpējus no šo Noteikumu pildīšanas un
joties informēt policiju un izsaukt neatlieka- pārkāpuma radīto seku novēršanas.
6.4.Administratīvais sods:
mo medicīnisko palīdzību;
6.4.1. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas
5.9.5. uzrādīt kuģa vadīšanas apliecību un
kuģa reģistrācijas dokumentus Valsts policijas, inventāra un novadā esošā sabiedriskā invenpašvaldības policijas, vai citu kontrolējošo tāra (kabīnes, norādījuma zīmes, konteineri
iestāžu, kuriem uz to ir tiesības, pārstāvjiem, u.c.), būvju un inženierkomunikāciju bojāšana, iznīcināšana vai patvaļīga pārvietošana —
ja viņi to pieprasa.
5.10. Braukšana ar ūdensmotocikliem at- naudas sods no 20 līdz 200 latiem;
6.4.2. peldēšanās, iešana vai braukšana ar
ļauta:
5.10.1. tikai pa upes vai ūdenskrātuves jebkura veida transportlīdzekli uz ledus vietās,
vidu, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpen- kur tas aizliegts — naudas sods no 20 līdz
200 latiem;
dikulāri krastam;
6.4.3. kuģošanas, zvejas un makšķerēša5.10.2. ielaišana ūdenī notiek tikai izmannas noteikumu neievērošana, ja par pārkāputojot tam speciāli paredzētas nobrauktuves.
5.11. Ūdensslēpošana un tai pielīdzināmi mu nav piemērojams sods saskaņā ar Latvijas
ūdenssporta veidi atļauti no krasta tikai spe- Administratīvo pārkāpumu kodeksu — nauciāli ierīkotās vietās, uzsākot un pabeidzot das sods no 20 līdz 200 latiem;
6.4.4. ūdens piesārņošana ar atkritumiem,
braukšanu perpendikulāri krastam;
5.12. Kuģu, citu mehānisku peldlīdzekļu, naftas un eļļas produktiem — naudas sods no
deltaplānu un citu tehnisku līdzekļu, kā arī 50 līdz 200 latiem.
6.5.Sūdzības par šo noteikumu neievēropublisko ūdeņu izmantošana komerciāliem
nolūkiem ir pieļaujama tikai ar Stopiņu no- šanu adresējamas Stopiņu novada domei vai
vada domes izsniegtu atļauju no labiekārto- Stopiņu novada Pašvaldības policijai.
6.6.Iekasētais naudas sods tiek ieskaitīts
tām un speciāli šādām vajadzībām piemēroStopiņu novada domes pamatbudžetā.
tām vietām.
5.13. Ja ūdens transporta līdzekli iznomā,
7. Nobeiguma noteikumi
iznomātājs nodrošina nomniekam instruktāžu
par kuģošanas līdzekļa drošu izmantošanu un
7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā diedrošības aprīkojumu. Nododot kuģošanas līdzekli lietošanai noteiktā akvatorijā, iznomā- nā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes
tājs iepazīstina nomnieku ar satiksmes kārtību informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
akvatorijā un tās īpatnībām (piemēram, atvaDomes priekšsēdētājs
ri, straumes, neapzīmētu peldvietu atrašanās
J.PUMPURS
vietas).
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Kur meklçjams Vasaras Saulgrieþu
enerìçtiskais un dziednieciskais spçks?
Daiga BRIGMANE
Stopiņu novada Ulbrokas
bibliotēkas vadītāja
speciāli Tēvzemītei
Dedzi, dedzi uguntiņa
Tu nezini, ko es došu
Es tev došu ziediņam
Trejdeviņas dzirkstelītes
Trejdeviņas dzirkstelītes
No saulītes uzlekušas
Lai sadega nelaimīte
Kā uguņa dzirkstelīte

tnē, veidojis dabas un lauksaimniecības ai- veidīgās Upmaļu tējas, nostāsti par prasmi
navas, kas integrētas vienotā vidē — kal- tās pazīt un lietot, kā arī zināšanas, kuras
nos un pakalnos. 2009. gada sezonas te- mantotas un iegūtas dzīves laikā, tiek dāsmatika veltīta “Akmens. Kustības” idejai ni klāstītas, izstaigājot Tējas dārzus un izun akcijai “Latvijas akmens sēkla Izraēlā”, garšojot zāļu tēju uzlējumus.
kas rudenī tiks “stādīts” Svētajā zemē IzPrieks un labsajūta pārņem tos, kas
raēlā, un līdz ar akmeni tur nokļūs arī vi- spēj saprast un izjust augus, kas tic to
sas akmenim uzticētās domas.
enerģijai un dziednieciskajam spēkam.
Veselīga dzīvesveida un dziedniecisko tēju gudrības guvām Māras Bergmanes
Turpinājums 7.lpp. î
veselības saimniecībā “Upmaļi”. Daudz-

Jau piekto gadu, astronomiskās Vasaras sākumā, Stopiņu novada bibliotēku
ļaudis, apceļo Latviju. Starp lielceļu līkločiem un kultūrvēsturiskiem objektiem,
gada īsākajā naktī 21. jūnijā, meklējām
dabas enerģētisko burvību un saules-jūras
dziesmu varenību.
Vislatviskāko svētku — Jāņu sajūtu
vadīti ciemojāmies Pedvāles Brīvdabas
mākslas muzejā, kas ir viens no veiksmīgākajiem šāda veida projektiem pasaulē.
Šeit vērojama vairāk kā 150 mākslas darbu kolekcija 150 ha teritorijā, ko veiksmīgi
papildina Latvijas un ārzemju mākslinieki.
Muzeja idejas autors un vadītājs tēlnieks
Ojārs Arvīds Feldbergs, ar dažādu nozaru
radošajiem pārstāvjiem, bijušo Frikspedvāles un Briņķpedvāles muižu ēku apkār-

Akreditçta Stopiòu novada Ulbrokas bibliotçka
kas darbinieku prasmes sameklēt lietotāTajā rodami atzinīgi izteikumi par bibjiem nepieciešamo informāciju.
liotēkas telpām, to estētisko noformējumu.
Komisijas locekles pievērsa uzmanību Akreditācijas komisijai apmeklējot bibliotēarī Stopiņu novada kopējai izaugsmei, no- ku, labus vārdus tā teica arī par bibliotēkas
2009.gada 16.aprīlī Rīgas rajona bib- vada uzņēmumiem un iedzīvotāju skaitam, krājumu un tā izkārtojumu. Tika atzīmēts
liotēku akreditācijas ietvaros Stopiņu no- kam ir nozīme bibliotēkas piedāvāto pa- arī darbs pie novadpētniecības materiāliem
vada Ulbrokas bibliotēku apmeklēja Pub- kalpojumu plānošanā un izpildē.
un bibliotēkas sadarbība ar citām novadā
lisko bibliotēku akreditācijas komisija —
un ārpus tā esošajām organizācijām.
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore
]]]
Paldies Stopiņu novada domei par atBaiba Tormane un Ogres Centrālās bibbalstu Ulbrokas bibliotēkai gatavojoties
liotēkas direktore Maruta Jēkabsone. Pie
Latvijas Bibliotēku padomes apstipri- akreditācijas procesam un nodrošinot bibmums viesojās arī Rīgas rajona bibliotēku nāts Publisko bibliotēku akreditācijas ko- liotēkas veiksmīgu darbību.
metodiskā centra — Salaspils novada bib- misijas atzinums par Rīgas rajona Stopiņu
liotēkas direktore Daiga Orbidāne un me- novada Ulbrokas bibliotēku lasāms Latvi]]]
todiķe Evita Gleizde. Akreditācijas ietva- jas Republikas Kultūras ministrijas mājas
ros komisija novērtēja bibliotēkas iekār- lapā http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/
Informējam, ka bibliotēkā iespējama
tojumu, pieejamību bibliotēkas lietotājiem, biblio/atzinumi/Rigas_raj_akred_atzin_ mācību grāmatu apmaiņa akcijas “Lasītājs
bibliotēkas dokumentāciju, kā arī bibliotē- majaslapai.doc
lasītājam” ietvaros!
Ieva MŪRNIECE
sistēmbibliotekāre

6

2009.gada jūnijs
ë Sākums 6.lpp.
Kurzemes sirds pilsēta romantiskā
Kuldīga, ko mēdz dēvēt arī par gleznotāju
paradīzi un Kurzemes Šveici, ir viena no
vissenākajām un gleznainākajām pilsētām
Latvijā. Pilsētas krāšņums — Ventas rumba un senais, šobrīd atjaunotais, ķieģeļu
tilts, vēsturiskā saistība ar Kurzemes hercoga Jēkaba (1642-1682) rezidences pilsētu, kā arī Kuldīgas vecais rātsnams ar rātslaukumu, liecina par izseno un vēsturisko
centru, kas saglabājies līdz mūsdienām un
ir pilsētbūvniecības piemineklis.
Sirsnīga un dzīves priecīga tikšanās
mūs sagaida Herberta Dorbes (1894-1983)
mājā-memoriālajā muzejā „Senču putekļi, laikmeta liecības — rakstnieka manuskripti un publicētie darbi, izdotās grāmatas, piezīmes, fotogrāfijas, par kurām Ventiņu dialektā mīļi jo mīļi runā Aijas kundze, liecina par senatnīgām vērtībām. Kultūrvēsturiskajā aspektā īpaša vieta ierādīta
dārzam, ko aizsācis veidot rakstnieks, tajā
notiek Dzejas dienu lasījumi un daudzveidīgas muzeja stundas. Šeit mājo Margaritas Stārastes sirsnīgais rūķis, Frederika
Šopēna muzikālā gaisotne un ventspilnieku labsirdīgā lielība.
Mūsu skatienam neizpaliek VentspilsOstas ielas promenāde, strūklakas, ziedu
ë Sākums 2.lpp.
6.06. — Pie administratīvās atbildības
tika saukts vīrietis, kas Ulbrokā pie vēlēšanu iecirkņa atradās alkohola reibuma
stāvoklī;
9.06. — Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Upeslejās,
ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka
abi skandāla rīkotāji atrodas alkohola reibumā. Ar abiem ģimenes locekļiem veiktas
pārrunas un konflikts atrisināts uz vietas;
— Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Vidus ielā, ierodoties notikuma vietā, skandāla rīkotājs
tika aizturēts un uz rakstiska pieteikuma
pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai
10.06. — Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Vālodzēs pie kādas
privātmājas atstāts zīdainis bez uzraudzības. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts,
ka zīdaiņa māte atrodas turpat pie mājas
dārzā alkohola reibuma stāvoklī, un no sarunas ar policijas darbiniekiem izvairījās.
Par notikušo telefoniski paziņots Stopiņu
novada Bāriņtiesai;

veidojumi, parki un skvēri. Viss liecina
par sakoptu pilsētvidi un daudzveidīgām
atpūtas iespējām gan aktīvās atpūtas cienītājiem, gan rimtākas dzīves piekritējiem,
gan bērnu un jauniešu vispusīgu interešu
un brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Vakara noslēguma daļa jūras krastā,
saules sniegtā enerģija, izdziedātās dziesmas un gūtie iespaidi ir mūs bagātinājuši,
priecējuši un nogurdinājuši. Spēka vārdi
vajadzīgi visiem ekskursijas dalībniekiem,
jo īpaši, ja Stopiņu novada līgotāju pulkā
ir Jānis, kam spēku un izturību novada domes darbā arī vēlam.
Jaunu zinātnisku interesi ekskursijas
gaitā radīja bijušais slepenais militārais
objekts — radioastronomijas centrs Irbenē, kas kopš 1996. gada tiek izmantots zinātniskiem mērķiem. Krievijas armijas pamestais objekts tika izmantots signālu un
informācijas pārtveršanai no pretinieka satelītiem, šobrīd paraboliski antenu reflektori ir Ventspils Augstskolas pārraudzībā,
kura tās lieto radioastronomijai.
Deviņu pakalnu pilsētā — Talsos sajūtam lepnas kurzemnieces burvību, tā ir
atturīga un noslēpumaina, ko caurvij pagātnes un tagadnes saistība, kas cieši savijusies un ir patīkami krāsaina. Gan deviņi pakalni, gan ezeri glabā vairāku gadsimtu senu vēsturi. Mūsdienu steidzīgajā

laikmetā, šeit jūtams mierīgas mazpilsētas
savdabīgais šarms.
Arī Laucienas Dienliliju Dārza skaistums ir augu krāsu un formu dažādībā, kur
ziedēšana sākas pirms Jāņiem un tad pakāpeniski — līdz pat rudenim. Selekcionārs
un kolekcionārs Varis Baņģieris ir bagāta
un skaista dārza lolotājs. Ziedu krāšņumā
un burvībā gan nolūkojāmies, gan daļu no
ziedu krāšņuma līdzi paņēmām, iegādājoties dienziedu un īrisu stādus.
Tālāk apskatījām senatnīgo Nurmuižas
luterāņu baznīcu, kura palēnām tiek restaurēta un turpat blakus — to, kas palicis no pašas Nurmuižas, kura tomēr cerīgi
raugās nākotnē.
Savu ceļojumu noslēdzām ar pēcpusdienas kafijas/tējas pauzi Rideļu dzirnavās, kur dalījāmies iespaidos, godinājām
Skaisto skatu aģentūras gides Ināras Iesalnieces darbu un atsevišķu ekskursantu
(Māra, Kristīne, Aina, Silvija, Inga, Inguna) ieguldījumu. Uz jautājumu, kur meklējams Vasaras Saulgriežu enerģētiskais
un dziednieciskais spēks, ir atbildēts, protams mūsu sirdīs, prātos un gūtajos iespaidos.
Paldies visiem līdzbraucējiem par koleģialitāti un pozitīva gara uzturēšanu!
Uz tikšanos grāmatu pasaulē — bibliotēkās!

13.06. — Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Institūta ielā, ierodoties notikuma vietā, skandāla rīkotājs, kas atradās alkohola reibumā, tika aizturēts un uz rakstiska
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP
Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;
20.06. — Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Ulbrokā pie pagrieziena uz Ulbrokas kapiem guļ vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, tika pamanīts vīrietis, kurš gulēja pie akmens, Vīrietis tika
pamodināts un tika noskaidrota viņa personība. Vīrietis prata paskaidrot, ka nav
gulējis visu nakti un vienkārši aizmidzis.
Tā kā vīrietis neatradās alkohola reibumā,
tika palaists mājās;
27.06. — Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Rumbulā dārziņos,
netālu no pieturas “Tīrumi” zemē guļ sieviete ar redzamiem miesas bojājumiem
uz sejas. Notikuma vietā, sadarbībā ar VP
Ķengaraga iecirkņa patruļdienestu, tika
aizturēta meklēšanā esoša persona un nogādāta uz VP Ķengaraga iecirkni. Cietušai
personai tika izsaukta Ātrā medicīniskā

palīdzība, kas personu nogādāja uz slimnīcu. Noskaidrot, kur sieviete guvusi miesas
bojājumus, neizdevās, jo persona atradās
stiprā alkohola reibuma stāvoklī un nebija
kontaktējama.
Stopiņu novada pašvaldības policija
atgādina iedzīvotājiem, ka Stopiņu novada teritorijā ir vietas, piemēram, Ulbrokas
ezera pludmales teritorija, kur ir aizliegts
vest pastaigā savus četrkājainos mīluļus.
Kā arī informējam, ka tiks veikta pastiprināta kontrole par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 3 personas, pārrunas veiktas ar 29 personām, pēc Stopiņu
novada domes saistošajiem noteikumiem
sodītas 13 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus — paziņojumus saņēmuši 7 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības
sauktas 7 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.
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Sâpju piemiòas vieta
Stopiòos
Teodors RUBENIS
represēts 1941. g. 14. jūnijā
“Šodien debesis birdina asaras kopā ar
mums, pieminot komunistiskā genocīda
un represiju upurus’’ teica Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs. Un
patiešām tā bija. 13. jūnijā debesis raudāja kopā ar cilvēkiem, pieminot visus tos,
kas pārcietuši izsūtīšanas šausmas, zaudējot savas ģimenes un mājas. Pieminot tos,
kuri bija spiesti dzīvot svešumā un nebija
tiesīgi atgriezties savā dzimtajā zemē. Atceroties drausmīgo deportāciju, kad 1941.
g. naktī uz 14. jūniju tika deportēti vairāk kā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tai
skaitā vairāk kā 3700 bērnu, visā Latvijā
notika atceres pasākumi ieskaitot ziedu
nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Taču
Stopiņu novada iedzīvotājiem galvenais
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notikums bija Okupācijas upuru 1940.1991. piemiņas zīmes iesvētīšana Ulbrokas kapos. Uz betona pamata novietots
obelisks darināts no ozolkoka ar krustu
un mātes tēlu lūgšanā saliktām rokām. Šī
būs vieta, kur nolikt ziedus tiem, kuru ģimenes locekļi nav atgriezušies no šausminošā izsūtījuma, tiem, kuru kapa viena
nav zināma.
Šīs piemiņas vietas izveides ideja piederēja I.Lūsim. Stopiņu novada Politiski represēto biedrība un Stopiņu novada
dome šo ideju atbalstīja. Projekta autors
arhitekts Elmārs Orniņš, darbu skulptūras
izgatavošanā veica koktēlnieki brāļi Ivars
un Aigars Rūrāni.
J.Pumpurs atklāja pasākumu un izteica izturības vēlējumus visiem klātesošajiem, jo baisie notikumi vairs nekad neatkārtosies tāpēc, ka tagad latviešiem ir sava
Valsts un sava Zeme. Pēc kopīgi nodzie-

dātās Latvijas Valsts himnas pieminekli
iesvētīja Biķeru draudzes mācītājs Aleksandrs Bite.
Politiski represēto vārdā pateicības
vārdus visiem, kas piedalījās piemiņas
vietas tapšanā, teica Guna Dēliņa, kas tika
represēta 1941. g. 14. jūnijā. Biķeru draudzes locekle Eva Lūse stāstīja savus iespaidus pēc tikšanās ar represētajiem draudzes locekļiem.
Stopiņu novada politiski represēto
biedrības valde izsaka vissirsnīgāko pateicību jau pieminētajiem māksliniekiem,
amatpersonām, sponsoriem un tiem novada ļaudīm, kas bija klātienē pasākumā, vai
arī vienkārši domās bija kopā ar mums.
Atgādinu, ka 08.augustā Ikšķilē, plkst.
13.00 notiks Vislatvijas Politiski represēto
saiets. Izbraukšana no domes plkst.10.00;
Līči 10.05; Upeslejas 10.10; Saurieši
10.15; Gaismas skola 10.30.
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Kad Lîgo dziesmas
izdziedâtas...
Inta VILŠĶĒRSTA
Stopiņu novada kultūras dzīves
vadītāja
Laikā, kad ir pienākusi gada visīsākā
nakts un garākā diena, laikā, kad uzzied
visas jāņuzāles, laikā, kad ikviens sakopjam savu sētu un novadu, ir pienācis brīnišķīgais Līgo vakars.
Šogad tieši Līgo vakarā notika koncerts “Dziesma un deja manam novadam”. Tajā skatītājiem bija iespēja vērot
ne vien interesantas dziesmu interpretācijas dažādu solistu sniegumā, bet arī
daudzveidīgu deju programmu. Līgo parkā sapulcējušos jāņabērnus priecēja divi
mūsu novada vidējās paaudzes deju kolektīvi — “Luste” (vadītāja Ineta Svilāne)
un “Stopiņš” (vadītāja Aiga Medne). Neskatoties uz to, ka 20.jūnijā abi deju kolektīvi piedalījās Rīgas rajona deju svētkos, arī Līgo vakarā visi dejotāji demonstrēja raitu dejas soli, turklāt “Stopiņieši”
sevi apliecināja arī ar dziesmām. Lielu
skatītāju atsaucību ieguva “Nepareizā
dziesma”, kas pierādīja dejotāju lielo radošo izdomu un atraktivitāti.

Paldies Normundam un Initai Jekstēm ruta Deruma) — kā ierasts, jaunā ampluā
par dziesmu “Brauciet lēnām”, paldies Lī- ar jaunu, interesantu priekšnesumu. Liels
gai Kurzemniecei un Jānim Šarakovam paldies par dziesmām arī paša Jāņatēva
par dziesmu “Lauku gurķis”. Koncertā (Stopiņu novada Domes priekšsēdētāja
“Dziesma un deja manam novadam” klau- Jāņa Pumpura) kuplajai ģimenei un sosītājus priecēja arī trīs dāmu ansamblis listam Jurim Habermanim. Paldies Litai
“Lēnās” (Vita Pinne, Vita Paulāne un Bi- par brīnišķīgo dziesmas “Balta saule” interpretāciju. Domāju, daudzi piekritīs, ka
mūsu novads var lepoties ar talantīgiem
un radošās izdomas bagātiem cilvēkiem.
Jāņi mūsu novadā allaž ir bijuši īpaši gaidīti svētki, kuros esam iedibinājuši savas nu jau pastāvīgas tradīcijas. Kā
jau ierasts, līgotājus sagaidīja smaidošais
Jāņatēvs, kurš kopā ar laipno Jāņamāti ikvienu jāņabērnu pacienāja ar sieru, pīrāgiem un alus malku. Vēlāk Jāņatēvs kopā
ar Jāņamāti baltā zirga Vanadziņa vizināti,
ieradās Līgo parka estrādē, sveica visus
klātesošos un visiem par prieku aizdedza
Jāņuguni. Paldies Līgai Lasei par iespēju
Jāņatēvu un Jāņamāti izvizināt balta zirga
pajūgā pašā Līgo vakarā! Paldies ikvienam, kas piedalījās šo svētku organizēšanā
un īstenošanā! Liels prieks par visu dalībnieku entuziasmu un atsaucību. Paldies visiem solistiem un pašdarbības kolektīviem.
Paldies visiem, kas līgoja Ulbrokā!
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“Ja kaut kas ir iespçjams ðajâ pasaulç,
tad tas ir iespçjams arî man…”
gads ir pagājis.. Ne mūžīgs, bet mainīgs:
tikko beidzies, jau tūlīt sāksies no jauna.
Viegls? Nē! Smags? Arī nē! Bet aizgājušās
dienas ir piebirušas gudrības graudiem, un
šovasar īpaši gribas minēt tos, kuru domu
Kad kastaņas jau noziedējušas, ceri- apcirkņi ir vispiepildītākie, kuru darbi ir
ņi izsmaržojuši, skolas zvans šopavasar bijuši vispozitīvākās enerģijas pilni. Un
pēdējo reizi noskanējis, kārtējais mācību tie ir tie, kuri ne tikai godprātīgi veikuAnta TRUKŠĀNE
Ulbrokas vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā

ši savu ikdienas darbu, bet pārstāvējuši
savu skolu arī dažāda mēroga konkursos
un olimpiādēs.. Lūk, tie ir viņi, tie, kuru
godaprāts un tieksme uz izcilību tiek slavēta mācību gada pēdējā dienā, kad mūsu
šī gada labākie “olimpieši” (tā mēs viņus
dēvējam) saņem skolas un Stopiņu novada
Domes atzinību:

ULBROKAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU SASNIEGUMI KONKURSOS
UN MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS 2008./2009.M.G.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dalībnieki
Tautas deju kolektīvs
“Pastalnieki”
Tautas deju kolektīvs
“Pastalnieki”
Tautas deju kolektīvs
“Pastalnieki”
Tautas deju kolektīvs
“Pastalnieki”
Edgars MikilpsMikgelbs
Sintija Koļesņikova

Klase

Skolotājs

Rīgas rajona skolu jaunatnes TDK skate

1.pakāpe

Antra Vilmane

2.klase

Rīgas rajona skolu jaunatnes TDK skate

1.pakāpe

Antra Vilmane

3.-4.klase

Rīgas rajona skolu jaunatnes TDK skate

1.pakāpe

Antra Vilmane

7.-9.klase

Rīgas rajona skolu jaunatnes TDK skate

1.pakāpe

Inese Lopuhina

10.klase

Valsts eseju konkurss “Mans Latvijas pilsonis”

1.vieta

Anta Trukšāne

10.klase

Valsts eseju konkurss “Mans Latvijas pilsonis”
8.starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas
konkurss “Es dzīvoju pie jūras”
Rīgas rajona skatuves runas konkurss
Pierīgas reģiona skatuves runas konkurss
Rīgas rajona mājturības olimpiāde 6.-7.klašu
meitenēm
Rīgas rajona alternatīvā latviešu valodas
olimpiāde
Rīgas rajona ķīmijas olimpiāde
Rīgas rajona mājturības olimpiāde
Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiāde
5.-6. klasēm
Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiāde
11.‑12 klasēm
Rīgas rajona angļu valodas olimpiāde
Rīgas rajona mājturības olimpiāde 7.-8.klašu
zēniem
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “B”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “B”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “B”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “B”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “C”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “C”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “C”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “C”grupa

1.vieta

Anta Trukšāne

3.vieta

Iveta Siliņa

10.klase

8. Andris Otisons
9. Andris Otisons

9.b klase
9.b klase

10. Anete Madžiņa

6.a klase

11. Adriana Ševčuka

4.b klase

12. Mārtiņš Višņevskis
13. Evita Grecka

9.b klase
9.b klase

14. Elīna Nagle

6.a klase

15. Ieva Nagle

12.klase

16. Ieva Nagle

12.klase

17. Eduards Dutkovskis

8.a klase

8.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

8.b klase
8.b klase
8.a klase
9.a klase
6.a klase
6.b klase
6.a klase
6.a klase
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Panākumi

1.klase

7. Sintija Koļesņikova

Ivars Punnenovs
Gunars Bortkevičs
Elīna Buivite
Maija Bērziņa
Eduards Stūre
Vladimirs Gasperovičs
Anete Madžiņa
Madara Bojāre

Olimpiāde

1.vieta
Atzinība

Astrīda Cimure
Astrīda Cimure

1.vieta

Iveta Siliņa

2.vieta

Zeltīte Zapoļska

3.vieta
3.vieta

Silvija Krauze
Iveta Siliņa

3.vieta

Iveta Siliņa

3.vieta

Iveta Siliņa

Atzinība

Lilija Grīnfogele

3.vieta

Dina Kauliņa

3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta

Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
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26.
27.
28.
28.
30.
31.

Kārlis Buivits
Kalvis Koļesņikovs
Elīna Apanaseviča
Elīna Pilsniece
Elvijs Ozoliņš
Inga Sīle

5.a klase
5.a klase
5.b klase
5.b klase
11.klase
12.klase

32. Sabīne Sergejeva

4.a klase

33. Sindija Ušacka

6.b klase

34. Linda Lipska

9.a klase

Ir tāds burvju vārdiņš “paldies”. Ir
skaisti teikt paldies māmiņai rīta agrumā,
ģimenei, kura dāvā mieru, un ikvienam
par labi padarītu darbiņu pelēkajā ikdienā,
jo tieši ikdiena prasa vislielāko piespiešanos, visatdevīgāko darbu, tāpēc šogad
mūsu īpašais paldies tiem bērniem un viņu
vecākiem, kuri šajā mācību gadā piedalījušies mācību procesā, neizlaižot nevienu
dienu, nevienu stundu!
UZSLAVAS PAR.MĀCĪBU STUNDU APMEKLĒŠANU 2008 /2009.M.G.
		 Vārds, uzvārds
Klase
1. Jekaterina Freisa
1.a
2. Diāna Silicka
1.b
3. Severīns Sprukts
1.b
4. Dāvis Robežnieks
1.b
5. Madara Krūmiņa
1.b
6.	Artūrs Karakons
1.b
7. Monta Megija Igaune
1.b
8. Katrīna Anevica
2.a
9. Sabīne Rudzīte
2.a

Skeitborda
sacensîbas
Ainārs VAIČULENS
Sporta dzīves organizators
27.jūnijā Ulbrokā, skeitparkā notika
skeitborda sacensības. Šoreiz piedalījās 15
dalībnieki, kas rādīja savu sniegumu uz
četrām izvēlētajām skeitparka konstrukcijām limitētā laika posmā. Par uzvarētājiem kļuva Toms Gabliks, Andrejs Pižovs,
Miks Grantiņš, Jevgēnijs Koruzoms, katrs
balvā saņēma jaunu skeitborda virsmu. Sacensības atbalstīja Stopiņu novada dome.
Fotogrāfiju galerija atrodama www.stopiņi.lv

Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “D”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “D”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “D”grupa
Rīgas rajona skolu peldēšanas stafete “D”grupa
Rīgas rajona vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Rīgas rajona ķīmijas olimpiāde
Rīgas rajona alternatīvā latviešu valodas
olimpiāde
Rīgas rajona mājturības olimpiāde 6.-7.klašu
meitenēm
8.starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas
konkurss
10.	Andris Vītols
11. Sindija Ševčuka
12.	Ance Ville
13. Līga Vīksna
14. Ieva Bortkeviča
15.	Anna Annija Dežurova
16.	Ervīns Egliens
17.	Annija Madara Biraua
18. Margarita Meira
19. Mareks Prudāns
20. Dāvis Emīls Tupe
21. Monta Circene
22.	Adriāna Ševčuka
23. Ģirts Jākobsons
24. Dāvis Zapoļskis

2.b
2.c
2.c
2.c
3.a
3.a
3.a
3.b
3.b
3.b
3.b
4.a
4.b
4.b
4.b

3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
atzinība
atzinība

Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Tatjana Motorņaka
Maija Kokina
Silvija Krauze

atzinība

Gunta Jaundaldere

atzinība

Iveta Siliņa

atzinība

Iveta Siliņa

25. Laura Zītare
26. Ēriks Budihins
27.	Edžus Vītols
28.	Ričards Sakovičs
29. Mārtiņš Dežurovs
30.	Elma Grīnhofa
31. Laura Soboļeva
32.	Rihards Vārpiņš
33. Ēvalds Salna
34.	Edgars Vahšteins

4.b
5.a
5.a
5.b
6.a
7.a
7.a
7.a
9.b
2.a

Lai silta, saulaina vasara un , dzīvojot
jaunā darba gada gaidās, lai mūs visus pavada doma: “Ja kaut kas ir iespējams šajā
pasaulē, tad tas ir iespējams arī man!”

Riteòbraukðanas sacensîbas
3.vieta .........Valters Čakšs
Distances veikšana ar velosipēdu meitenēm, vecuma grupā līdz 10 gadiem;
1.vieta..........Anna Čakše
2.vieta..........Gerda Embure
13.jūnijā plkst. 11 notika riteņbraukša3.vieta..........Diāna Silicka
nas sacensības pie Ulbrokas ezera. Neska4.vieta..........Tabite Saukāne
toties uz sliktajiem laika apstākļiem, saDistances veikšana ar velosipēdu zēcensības notika un ieradās paši stiprākie
niem, vecuma grupā līdz 10 gadiem:
un izturīgākie sportisti.
1.vieta..........Egons Bareika
Šķēršļu josla meitenēm, vecuma grupā
2.vieta..........Niklāvs Čakšs
līdz 10 gadiem:
3.vieta..........Sergejs Riževskis
1.vieta..........Anna Čakše
4.vieta..........Aleksandrs Anančenko
2. vieta.........Gerda Embure
Distances veikšana ar velosipēdu mei3.vieta..........Diāna Silicka
tenēm, vecuma grupā no 11-14 gadiem:
4.vieta..........Tabite Saukāne
1.vieta..........Eva Vikmane
Šķēršļu josla zēniem, vecuma grupā
2.vieta.......... Elīna Bareika
līdz 10 gadiem:.
3.vieta..........Sabīne Teifurova
1.vieta..........Egons Bareika
Distances veikšana ar velosipēdu zē2.vieta..........Sergejs Riževskis
niem, vecuma grupā no 11-14 gadiem:
3.vieta..........Aleksandrs Anančenko
4.vieta..........Niklāvs Čakšs
1.vieta.......... Valters Čakšs
Šķēršļu josla zēniem, vecuma grupā no
2.vieta..........Artis Laivnieks
11-14 gadiem:
3.vieta..........Gunārs Bartkēvičs
1.vieta..........Gunārs Bartkēvičs
2.vieta..........Artis Laivnieks
Paldies visiem, kas piedalījās!!!
Ainārs VAIČULENS
Sporta dzīves organizators
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Vai jau zelta atvasara
Iedama pār kalnu zib?
Bet dēļ balta jasmīn’ zara,
Sirds vēl degt un dzīvot grib.
70 — Vitāliju elstu
Pēteri evarsonu
Maiju Karitāni
nikolaju Mihajeviču
uldi Mūrnieku
agripinu Panačevski
Valentīnu Puzuli
Jāni Tropu
75 — albinu Kokinu
Valentīnu Lintiņu
artūru Lullu
80 — annu Babuļinu
Valiju Ozoliņbeiku
Olgu Zarakovsku
85 — Zentu Otomeri
Lai stipra veselība, dzīvotprieks
un dvēseles gaišums ir ceļabiedrs vēl
ilgus gadus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums —
Tā iemirdzas un nodziest.
Paliek klusums un neizteikti vārdi...
Deniss Sosnovskis
anna Lipore
Valdis Bite
Marija andrejeva
Juris Bubucis
Ivans Solovjovs
antans Kantans
Gerards Petrovskis
edvīns Vecmanis
Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Sestdien 18.jūlijā
plkst. 20.00
Ulbrokā, Līgo parkā
viesojas
Lielvārdes tautas teātris
ar komēdiju

‘’Vecie un jaunie’’
Plkst. 22.00

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Lai tev sārti vaigu gali
Kā sarkanas jāņodziņas.
Daudz labi tikumiņi
Kā odziņu ķekariņš.
Keitu nikolu Bērziņu
Tomu Lindenbergu
Oliveru Zaulu
evertu Miezi
adrianu Groskopu
reinu Luīzi Sprukti
adrianu Volku
Sveicam mazuļus un viņu
vecākus!

Senlietu tirdziņš
Līgo parkā!

Zaļumballe
Ieeja uz teātri Ls 1.
Pensionāriem un represētajiem Ls 0,50.
Ieeja uz Zaļumballi Ls 1,50.

Stopiņu ambulance pārdod
lietotu ģimenes ārsta prakses aprīkojumu komplektā
(mēbeles, medicīnisko un biroja tehniku, vieglo automašīnu).
Izsoles sākumcena LVL 2682.
Prasības pretendentam — primārās veselības aprūpes nodrošināšana Sauriešu ciematā.
Telefons 67910796.

Otro gadu pēc kārtas SIA “ELAS”,
ar Stopiņu novada domes atbalstu, Līgo parka teritorijā 2009. gada
26. jūlijā rīko senlietu tirdziņu. Laipni lūgti visi pirkt un pārdot gribētāji.
Ieradīsies arī tirgotāji no Lietuvas un
Igaunijas. Darbosies bufete. Ja arī
Jums mājās, šķūnītī vai bēniņos glabājas kāda sena un aizmirsta lieta,
tad esiet laipni lūgti uz tirdziņu.
Sīkāka informācija pa tālruni:
26714561
Uz tikšanos Līgo parkā!

INFORMĀCIJAI
Sākot ar septembri jebkuram novada
iedzīvotājam ir iespēja saņemt
informatīvo izdevumu ‘’Tēvzemīte’’
savā e-pastā.
Pieteikties iespējams sūtot savu
e-pasta adresi uz

novada.dome@stopini.lv,
ar norādi ‘’Tēvzemītes’’ abonēšana.

Institūta iela 1a, Stopiņu novads
rīgas rajons, LV2130
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
redaktore: anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583
epasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams
iesniegt arī novada domē sekretārei
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Dizains un aplauzums: Guntars reveliņš
Druka: SIa nipo nT
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
nodots iespiešanai 2009.gada 7. jūlijā.
*rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

