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Visapkārti lietus gaisi,
Vidū saule risināja;
Visapkārti meitas dzied,
Vidū mana māmuliņa.

Sveicu visas nova-
da māmiņas Mātes 

dienā!

I
Sveicu visu novada 

iedzīvotājus Dar-
ba svētkos un Latvi-
jas Republikas Neat-
karības deklarācijas 
pasludināšanas die-
nā!

Jānis PuMPuRs

27. aprīlī plkst. 18.00 noslēdzās depu-
tātu kandidātu sarakstu iesniegšana paš-
valdību vēlēšanām. Vēlēšanu komisija ir 
reģistrējusi 8 sarakstus: 

1. Apvienība “Tēvzemei un Brīvī-
bai”/ LNNK

2. Partija “LPP/LC”, Politiskā parti-
ja “Rīgas apriņķa novadu apvienība”

3. Politisko partiju apvienība “Sa-
skaņas Centrs”

4. “Pilsoniskā savienība”
5. “Latvijas Sociāldemokrātiskā 

Strād nieku partija”.
6. “Tautas partija”.
7. Partija “Visu Latvijai!”
8. “PCTVL -Par cilvēka tiesībām 

vienotā Latvijā”.
Tagad novada iedzīvotājiem ir jāizlemj 

par kuru sarakstu balsot.
Desmit dienas pirms vēlēšanām, katrā 

vēlēšanu iecirknī, varēs iepazīties ar Stopi-
ņu novada Domes deputātu kandidātu sa-
rakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

Sākot ar 27. maiju (trešdien) visi vēlē-
šanu iecirkņi sāks darbu un strādās katru 
dienu četras stundas. 

Stopiņu novadā ir izveidoti trīs vēlēša-
nu iecirkņi: 

1. Iecirknis Nr. 798, Ulbrokas kultū-
ras namā;

2. Iecirknis Nr. 799, Upeslejās 9, ot-
rajā stāvā;

3. Iecirknis Nr. 800, Gaismas spec. 
internātskolā

Personas, kuras vēlēšanu dienā neatra-
dīsies Stopiņu novadā un vēlēšanu dienā 
nevarēs ierasties vēlēšanu iecirkņos, būs 
iespēja nobalsot trīs dienas iepriekš, bet 
tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētāju 
sarakstā viņas reģistrētas. Visiem vēlēša-
nu iecirkņiem ir vienāds darba laiks pirms 
vispārējās vēlēšanu dienas, tas ir:

3. jūnijā – darba laiks no 17.00 līdz 
20.00;

4. jūnijā – darba laiks no 9.00 līdz 
12.00;

5. jūnijā – darba laiks no 10.00 līdz 
16.00.

Vēlēšanas notiks pēc vēlētāju saraks-
tiem. Balsot var tikai personīgi un attiecī-
gajā vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu dienā – 6. jūnijā – vēlēša-
nas notiek no 7.00 līdz 22.00. 

6. JÛNIJS –  
NOVADA DOMES UN 
EIROPARLAMENTA 
VÇLÇÐANU DIENA

Tatjana Vilciņa 
Stopiņu novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja

Turpinājumu skat. pielikumā î

Ir KLāT siltais un saulainais 
maijs. Vēl tikai mēnesis ir at-
licis līdz pašvaldību un Eiro-

parlamenta vēlēšanām. Es vēlējos pateik-
ties visiem novada iedzīvotājiem par at-
balstu, sapratni un kopīgo darbu, veidojot 
un attīstot mūsu novadu. Tagad ir pienācis 
laiks izvēlēties savu nākotni nākamajiem 
četriem gadiem. 

Paraugoties apkārt ir jāsecina, ka pa-
teicoties iedzīvotāju aktivitātei mūsu no-
vads ir tik skaists un sakopts. Vēlēšanas 
ir brīdis, kad visiem jābūt aktīviem. Jo ti-
kai jūsu balsis noteiks, kā novads attīstī-
sies nākotnē. Es aicinu visus būt aktīviem 
un 6.jūnijā ierasties vēlēšanu iecirkņos, lai 
izdarītu savu izvēli. Šis ir Jūsu novads un 
Jūs paši veidojat tā nākotni.

Stpopiņu novada domes priekšsēdētājs  
Jānis PumPurs
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Sakarā ar siltiem un saulainiem laika aps-
tākļiem, kā arī materiāli sarežģīto situāciju val-
stī, arvien biežāk notiek kūlas neatļauta dedzi-
nāšana, apdraudot cilvēka dzīvību, radot kaitē-
jumu dabai un nodarot zaudējumus valsts, paš-
valdību un privātajam īpašumam. 

Stopiņu novada pašvaldības policija informē 
par atbildību, kas paredzēta Stopiņu novada sais-
tošajos noteikumos Nr.13 “Stopiņu novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi” punktā 3.16 – par 
sausās zāles un sadzīves atkritumu dedzināšanu 
uzliek naudas sodu līdz 35 Ls un Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta 4. daļa 
paredz administratīvo atbildību par kūlas dedzi-

nāšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no 200 Ls līdz 500 Ls vai piemēro administratīvo 
arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm. 

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 
2.daļa paredz administratīvo atbildību par ze-
mes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veido-
šanos – uzliek naudas sodu fiziskajām perso-
nām no 100 Ls līdz 500 Ls, bet juridiskajām 
personām – no 500 Ls līdz 2000 Ls. 

Apzinoties situācijas nopietnību un iespē-
jamo cilvēku, mantas un dabas apdraudējumu, 
lūdzam novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
kūlas dedzināšanas novēršanā, kā arī nekavējo-
ties ziņot policijai par kūlas dedzināšanas gadī-
jumiem un informēt par kūlas dedzināšanā ie-
saistītām personām.

[ [ [

27.03. – Ulbrokā veikalā “TOP” aizturēts 
vīrietis, kas mēģināja nozagt vairākas pakas 
kafijas;

29.03. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukta persona, kas 51. maršruta autobusā, at-
sakoties uzrādīt kontrolierim braukšanas biļeti, 
lamājās necenzētiem vārdiem;

31.03. – Tika saņemta telefoniska informā-
cija, ka pie mājām “Lūši” nezināmas personas 
zog metālu. Operatīvi ierodoties notikuma vie-
tā, tika aizturēti pieci vīrieši un noskaidrotas 
viņu personības. Veikta notikuma vietas foto-
grafēšana. Līdz Valsts policijas darbinieku ie-
rašanās brīdim, aizturētās personas nogādātas 
Stopiņu novada pašvaldības policijas iecirknī. 
Par notikušo Valsts policijas Salaspils iecirknī 
uzsākts Kriminālprocess;

8. un 22.aprîïa sçdçs (protokoli Nr.101 un 102) nolemts:

ZIÒO 67910901
(26.03.2009. – 28.04.2009.) 

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 per- z
sonu;

Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārzi- z
ņiem 5 personām;

Piešķirt zemi nomā mazdārziņa izveidošanai  z
2 personām; 

Pārtraukt zemes nomas līgumu ar 1 perso- z
nu;

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6  z
īpašumiem;

Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR ne-
pilsonim;

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palī-
dzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas 
kārtību dome nolēma piešķirt:
3.04.2009. sēdes protokols Nr. 8
Izvērtējot ienākumus:

pabalstu medikamentu iegādei 13 mazno-1) 
drošinātām personām par summu – 366,37 Ls;

pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu 2) 
apmaksai 9 personām par summu – 138,70 Ls;

vienreizēju materiālo palīdzību 9 maznodro-3) 
šinātām personām par summu – 290,00 Ls;

dzīvokļa pabalstu 7 maznodrošinātām ģime-4) 
nēm par summu – 210,00 Ls;

pabalstu briļļu iegādei 2 maznodrošinātām 5) 
personām par summu – 40,00 Ls;

pabalstu medicīnas pakalpojumiem 2 mazno-6) 
drošinātām personām par summu – 59,00 Ls;

50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izde-7) 
vumiem 1 maznodrošinātas ģimenes bērnam, 
kurš apmeklē PII Pienenīte;

piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai, 8) 
zobu protezēšanai 2 maznodrošinātām perso-
nām par summu – 263,00 Ls;

piešķirt malku 3 maznodrošinātām ģimenēm 9) 
– 6 m³ katrai;

piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slim-10) 
nīcā 2 maznodrošinātām personām par summu 
– 50,00 Ls;

piešķirt un apmaksāt pakalpojumu – ap-11) 
rūpe mājā uz 6 mēnešiem 1 maznodrošinātai, 
vientuļai personai par summu – 300,00 Ls;

piešķirt pabalstu polises iegādei 2 mazno-12) 
drošinātām personām par summu – 80,00 Ls;

piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 4 13) 
maznodrošinātām ģimenēm par summu – 
240,00 Ls.
17.04.2009. sēdes protokols Nr. 9

 pabalstu medikamentu iegādei 9 maznodro-1)
šinātām personām par summu-482,20 Ls;

 pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu 2)
apmaksai 10 personām par summu-107,30 Ls;

 vienreizēju materiālo palīdzību 3 maznodro-3)
šinātām personām par summu-90,00 Ls;

 dzīvokļa pabalstu 10 maznodrošinātām ģi-4)
menēm par summu-300,00 Ls;

 pabalstu briļļu iegādei 2 maznodrošinātām 5)
personām par summu-82,50 Ls;

 pabalstu medicīnas pakalpojumiem 3 maz-6)
nodrošinātām personām par summu-48,00 Ls;

 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās iz-7)
devumiem 2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem, 
kuri apmeklē PII Pienenīte;

 piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai, 8)
zobu protezēšanai 1 maznodrošinātai personai 
par summu-13,50 Ls;

 piešķirt malku 1 maznodrošinātai ģimenei – 9)
6 m³;

piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slim-10)
nīcā 2 maznodrošinātām personām par summu 
– 109,00 Ls;

 piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maz-11)
nodrošinātai ģimenei par summu-60,00 Ls;

 piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu 1 12)
ģimenes 4 personām;

 piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimeņu 13)
7 personām.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 1  z
īpašumiem;

Atļaut izstrādāt detaļplānojuma grozījumu  z
projektu 2 īpašumiem;

Atļaut izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas ma- z
teriālus uz ziņojuma dēļiem (ar ziņojuma dēļu 
atrašanās vietu sarakstu var iepazīties Stopiņu 
novada domē);

Atļaut nodarboties ar individuālo darbu 1  z
personai;

Izmaksāt pašvaldības pabalstu 1 vecākam,  z
kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu 
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītī-
bas programmas apguvei;

Atbalstīt talantīgo jauno sportistu Gustavu  z
Pētersīli braucienam uz Eiropas čempionātu 
BMX;

Finansiāli atbalstīt gatavošanos olimpis- z
kajām spēlēm Vankuverā 2010.gadā Annu 
Orlovu;

Slēgt telpu nomu par aerobikas nodarbībām  z
Ulbrokas sporta kompleksā;

Iznomāt Ulbrokas kultūras nama telpas se- z
mināra organizēšanai 24.aprīlī;

Neiebilst Z/S Jaunceplīši organizēt izbrau- z
kuma tirdzniecību ar piena produktiem, ie-
vērojot normatīvo aktu prasības tirdzniecības 
organizēšanai.

Apstiprināt Stopiņu novada domes 2008.  z
gada pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības  z
aģentūras “Stopiņu ambulance” 2008. gada 
pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības  z
aģentūras “Saimnieks” 2008. gada pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada kopsavilkuma  z
2008. gada pārskatu.

Par E22 sabiedrisko apspriešanu dome no- z
lemj:

E 22 ātrgaitas maģistrāli beigt projektētās 1) 
trases krustojumā ar Granīta ielu.

Ceļa trasi caur Stopiņu novadu izveidot pa 2) 
piedāvāto 3.variantu.

Tālāko ceļa turpinājumu virzīt pa Granīta 3) 
ielu un projektēto 3.variantu, paredzot zemākas 
kategorijas ceļus.

Turpinājums 3 î
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1.04. – Tika saņemta telefoniska informāci-
ja par to, ka Ulbrokā, kādā Institūta ielas nama 
dzīvoklī atskaņo skaļu mūziku, ar ko tiek trau-
cēts naktsmiers. Vainīgajai personai tika iz-
teikts brīdinājums par saukšanu pie administra-
tīvās atbildības par naktsmiera traucēšanu;

2.04. – Tika sniegts atbalsts Valsts polici-
jas darbiniekiem, kas stacijas “Ķivuļi” apkai-
mē meklēja divas trīspadsmit gadīgas meite-
nes. Kā tika noskaidrots, meitenes pa dzelzce-
ļa sliedēm bija atnākušas no Rīgas un stacijas 
“Ķivuļi” apkaimē mežā apmaldījušās. Pēc vai-
rāku stundu nepārtrauktas meklēšanas meite-
nes mežā tika atrastas un nodotas vecākiem un 
Ātrās medicīniskās palīdzības dakteru aprūpē. 
Vairākas stundas klaiņojot pa mežu, meitenes 
bija nosalušas, izsalkušas un spēkus zaudēju-
šas. Pateicoties operatīvo dienestu darbinieku 

neatlaidīgai rīcībai, meitenes atgriezās mājās 
sveikas un veselas;

4.04. – Patrulējot pa Cekuli, tika pamanīts, 
ka Dzilnas ielā deg kūla, kūlas degšana likvidē-
ta pašu spēkiem;

7.04. – Saņemta telefoniska informācija par 
to, ka Sauriešos pie dzelzceļa deg kūla;

9.04. – Sauriešos kautiņa laikā kādā daudz-
dzīvokļu nama kāpņu telpā tika izsists logs;

15.04. – Tika saņemta telefoniska informā-
cija par ģimenes skandālu Sauriešos, ierodoties 
notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts 
atrisināts uz vietas;

16.04. – Aizturēta un Valsts policijas Sa-
laspils iecirknī nogādāta meklēšanā esoša per-
sona;

– Saņemta telefoniska informācija par to, 
ka Ulbrokā, Ezermalas ielas galā deg kūla. Ie-
rodoties notikuma vietā, ugunsgrēks likvidēts 
pašu spēkiem;

18.04. – Tika saņemta telefoniska informā-
cija par ģimenes skandālu Upeslejās. Ierodoties 
notikuma vietā, skandāla rīkotājs uz pieteiku-
ma pamata nogādāts VP Salaspils iecirknī līdz 
pilnīgai atskurbšanai;

27.04. – Ulbrokā kāda daudzdzīvokļu nama 
pagalmā tika mēģināts izdarīt zādzību no auto-
mašīnas.

VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurb-
šanai nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas ar 
30 personām, pēc Stopiņu novada domes sais-
tošajiem noteikumiem sodītas 10 personas, par 
transporta novietošanu tam neparedzētā vietā 
protokolus – paziņojumus saņēmuši 25 autova-
dītāji, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas 
11 personas.

Ziņas sagatavotas  
pēc Stopiņu novada pašvaldības policijas  

un Valsts policijas materiāliem.

é ka Ulbrokā ir atvērts solārijs. Tas atro-
das Ulbrokas centrā un gaida ikvienu no-
vada iedzīvotāju, kurš vēlas iegūt skaistu 
iedegumu.

é ka Ulbrokā, blakus pastam ir atvēries 
mazlietoto apģērbu veiklas, kurā jūs varat 
iegādāties apģērbu jebkuriem laika aps-
tākļiem.

Pēc garās ziemas un vēsajām pava-
sara dienām Lieldienas šogad mūs prie-
cēja ar siltu laiku un spožiem saules sta-
riem. Šķiet, tie sasildīja ikvienu Līgo par-
ka apmeklētāju, jo cilvēki ar smaidu sejās 
gan šūpojās, gan krāsoja olas, gan vēro-
ja skaisto deju koncertu, gan piedalījās 
mākslinieciski radošajās aktivitātēs.

Šī gada koncertā skatītājus ar raitu 
dejas soli priecēja pašmāju deju kolek-
tīvs “Luste”, Ulbrokas vidusskolas vecā-
ku deju kolektīvs “Stopiņš” un “Lustes” 
draugi – deju kolektīvs “Rēvele”. Intere-
santas tautasdziesmas un ticējumus visiem 
klātesošajiem pauda Ulbrokas bērnu teāt-
ra studijas jaunās dalībnieces. Paldies vi-
siem koncerta dalībniekiem un kolektīvu 
vadītājiem! 

Interesantas, krāsainas dzijas saulī-
tes bija iespējams katram pašam izveidot 
Ulbrokas mākslas skolas skolotājas San-
tas Podgaiskas un viņas audzēkņu vadī-
bā. Paldies māksliniecēm par radošo ie-
dvesmu! 

Visus Lieldienu sagaidītājus sveica arī 
Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs Jā-
nis Pumpurs, novēlēdams visiem labu ve-
selību, raženus darbus un sārtus vaigus 
visa gada garumā. 

ë Sākums 2.lpp.

Lielâ diena aizvadîta…..
Inta VilšķērSTa 
novada kultūras dzīves vadītāja

Ðajâ “Tçvzemîtes” numurâ  
mçs esam nolçmuði iesâkt 

jaunu rubriku 

Vai jûs zinâjât:
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Liels Paldies visiem novada iedzīvo-
tājiem un iestāžu un uzņēmumu darbinie-
kiem, kuri piedalījās mūsu novada teritori-
jas sakopšanā – gan novada, gan savu, gan 
Rīgas mežu īpašumu sakopšanā piedalī-
jās tiešām daudz iedzīvotāju, kuriem rūp 
mūsu apkārtējā vide.

Paldies iestādēm un uzņēmumiem, 
kuri talkoja jau piektdien – Stopiņu pa-
matskolai, Ulbrokas vidusskolai, Gais-
mas speciālajai internātpamatskolai, SIA 
“Rumba”, SIA “Getliņi 2”, PA “Stopi-
ņu ambulance”, Sporta kompleksa darbi-
niekiem. Vieni no pirmajiem uz darbiem 
pieteicās SIA “Fenikss un ko” darbinieki. 
Vēlamies pateikt Paldies pirmajiem ak-
tīvajiem iedzīvotājiem, kuri pieteicās uz 
darbiem ciematos jau labu laiku iepriekš 
– V.Zozuļai, A.Prauliņam, A.Orlovai, Di-
dzim, A.Senkānam. Paldies Ulbrokas vi-
dusskolas jaunsargiem par aktīvu līdzda-
lību talkā. Paldies talkas darbu koordina-
toriem Andrim Kurzemniekam un Silvi-
jai Mazurei Ulbrokā, Annai Logackai un 
Mārim Līcītim Upeslejās, Tatjanai Ser-
gejevai Sauriešos, Alīnai Ždanovičai Ce-
kulē un Janīnai Aleksejenko Līčos. Pal-
dies “putras vārītājām”– Raisai Makarei 

Ulbrokas un Līču talciniekiem, Aijai Ši-
bajevai Sauriešos, Annai Logackai, Bai-
bai Lauznei un Ivetai Plūmītei Upeslejās, 
Inesei Lopuhinai Cekulē. Liels Paldies 
visiem talciniekiem lielākajos ciematos, 
privātmāju apdzīvotajās vietās, savos īpa-
šumos, mežu un ceļmalu tīrītājiem. No-
vada dome jau četrus gadus rīko šādu 
pavasara talku, bet Vislatvijas talkas ie-
tvaros atsaucība šogad bija vēl lielāka. 
Prieks redzēt tos, kuri katru gadu pieda-
lās un talkā un vēl lielāks prieks par tiem, 
kas piebiedrojas. Vēlreiz Paldies Jums vi-
siem par padarīto! Esam veikuši aptuve-
nos aprēķinus un vēlamies informēt, ka 
Stopiņu novadā talkā piedalījās aptuveni 
1200 iedzīvotāji, no tiem aptuveni 700 – 
sestdienā un 500- piektdienā (iestādes un 
uzņēmumu kolektīvi), savāktas aptuveni 
70 tonnas atkritumu. Uz šodienu uz Get-
liņu poligonu esam izveduši jau vairāk 
kā 200 tonnas atkritumu no mūsu nova-
da teritorijas.

 Skumīgais ir tas, ka jau nākamajā die-
nā vietas, kurās vakaros patīk uzturēties 
jauniešu (un ne tikai...) kompānijām atkal 
jau bija piemētātas ar bundžām, pudelēm 
un papīriem. Mēs šīs vietas esam apzinā-
juši un PA “Saimnieks” darbinieki nepār-
traukti vāc atkritumu maisus, bet cerējām, 
ka vismaz pēc talkas arī tie, kas regulāri 
piemēslo savas atpūtas vietas būs pama-

nījuši Vislatvijas talkas dalībniekus, dzir-
dējuši informāciju, ievēros atšķirību un 
aizdomāsies, vai tīrā vidē arī pašiem nav 
patīkamāk “tusēt”, bet nē... Mūsu cerības 
izgaisa jau pēc dažām dienām ieraugot at-
kritumu daudzumu tikšanās vietās. Nu ko, 
vāksim viņu atkritumus un cerēsim, ka ik-
viens reiz tomēr aizdomāsies par atbildi 
uz jautājumu, kuru ļoti bieži uzdod dau-
dzi mūsu iedzīvotāji sev un apkārtējiem 
– Kāpēc viņi to dara, pašiem taču ir ne-
patīkami, ka apkārt piemēslots? Tikai sā-
pīgākais ir tas, ka viņiem jau nemaz tas 
neliekas nepatīkami, tā ir norma. Tad nu 
jāgaida laiks, kamēr mainās iekšējās sajū-
tas ikvienā no mums, un tikmēr jākopj un 
jāinformē, jākopj un jāinformē... Sastrē-
guma laikā Dreiliņos pamanīju jauniešu 
pāri ejot manai mašīnai garām pa ceļmalu, 
puisis nometa izdzerto skārdeni, meitene 
apstājās, vārdu pārmaiņa un jaunietis pa-
gājās atpakaļ un pacēla nomesto, abi sa-
smaidījās un turpināja ceļu. It kā sīkums, 
maza ikdienas epizode, bet mani pārņēma 
tāds prieks, vienkārši un tik patiesi labi. 
Viņi noteikti būs tie, kuri mācīs arī savus 
bērnus priecāties par tīru vidi un nedarīt 
tai kaitējumu. Mēs katrs dzīvē pieļaujam 
kļūdas, un ne mazums, bet galvenais ir 
mācīties no tām, izprast un censties turp-
māk tās vairs neatkārtot. Lai mums visiem 
kopā izdodas! 

Piedâvâjam 18.aprîïa talkas fotoreportâþu

Vislatvijas talka mûsu novadâ
Vita Paulāne 
priekšsēdētāja vietniece
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Teatralizēti uzvedumi “Pienenītē” ir 
kļuvuši par gaidītiem svētkiem gan skatī-
tājiem, gan arī pašiem aktieriem. Arī šajā 
gadā, pirms Lieldienām, “Pienenītes” bēr-
nus iepriecināja izrāde “Lienīte un garau-
sis”, kurā visas lomas izspēlēja pašas sko-
lotājas.

Kā jau kārtīgā izrādē, neiztikt bez at-
ribūtiem un muzikāliem akcentiem. Kat-
ra skolotāja, ar sev vien piemītošo radošu-
ma dzirksti, piešķīra izrādei daudzveidīgas 
krāsu nianses, bet vislielāko prieku pašām 
sagādāja tieši radīšanas process. Iejūtoties 
tēlos, radās arvien jaunas izteiksmes iespē-
jas. Gan visu zinošā Vārna (M. Pumpure), 
starojošā Saulīte (L. Salmiņa), atraktīvie, 
spriganie un “roķīgie” Zaķi (A. Blisiņa, I. 
Blagova, L. Lutkevica), ar olu dēšanu pār-
ņemtie Vista (L.Kurzemniece) un Gailis(G. 
Kalniņa), nerātnā Lienīte (S. Šika) un gā-
dīgā māmiņa (D.Sarkane) sajūsmināja bēr-
nus ar savu sagatavoto priekšnesumu. Lai 
visiem būtu svētku noskaņojums, par gar-
dumiem un ziediem aktieriem bija parū-
pējusies vadītāja L. Sturme. Pēc bērnu iz-
rādes, aktieriem gandarījums bija tik liels, 
ka gribējās iepriecināt visus iestādes darbi-
niekus ar izrādi pieaugušajiem. Nedēļu pēc 
Lieldienām, nedaudz pārveidojot un piešķi-
rot tai mazliet humora devas, izrādi jaunā 
versijā (scenārija autore L. Lutkevica) va-
rēja noskatīties visi “Pienenītes” darbinie-
ki. Jaunā izrāde pārsteidza visus! Skatītāju 
smaids iedrošināja aktierus un aplausi uz-
mundrināja nākošām jaunām izrādēm. Ar-
vien varam priecāties un būt lepni par mūsu 
radošā kolektīva artistiskumu un nerimsto-
šu darba un dzīves sparu! Paldies “Piene-
nītes” teātra trupai par interesantajām, pār-

steigumiem bagātajām, pamācošajām teātra 
izrādēm gan bērniem, gan pieaugušajiem!

Viena no neizmērojamākām vērtībām 
cilvēkā dzīvē ir ģimene. Tā ir kā patvērums, 
atbalsts un iedrošinājums gan bērnam, gan 
pieaugušam. Vismaz tam tā vajadzētu būt! 
Nav lielākas vērtības mazulim, kurš ienāk 
ģimenē, kas to gaida, mīl un lolo! Vēlāk par 
neatņemamu personības sastāvdaļu kļūst ģi-
menē apgūtās prasmes, mantotās tradīcijas, 
vienošanās kopīgos hobijos, talantu apzinā-
šana un to izkopšana! Ņemot vērā ģimenes 
īpašo nozīmi personības attīstībā, mūsu ies-
tāde pirmo reizi tika rīkots 

“Pienenītes” ģimeņu talantu vakars. Par 
pasākuma veiksmīgu organizēšanu, sagata-
vošanu un noriti rūpējās vadītāja L. Sturme, 
bet pasākumu uzņēmās vadīt abas mūzikas 
skolotājas: G. Kalniņa un L. Kurzemniece. 
Savas prasmes, talantus ģimenes varēja iz-
paust jebkādā veidā un jomā. Talantu va-
kars sākās ar kopīgu iepazīšanās rotaļu un 
iesildošām aktivitātēm iedrošinājuma vei-
cināšanai. Turpinājumā katrai ģimenei tika 
lūgts attēlot ģimenes simbolisku ģerboni, 
kurā vēlāk atklājās interesanti fakti par vār-
diem, uzvārdiem, nodarbošanos, hobijiem 
un nepārprotami ģerboņus rotāja simboli, 
kuri apliecināja savstarpējo mīlestību ģime-
nes locekļu starpā. Tikai pateicoties mīlestī-
bai, var uzplaukt un pilnveidoties noteiktas 
prasmes un talanti. To pilnībā apstiprināja 
ģimeņu priekšnesumi, kas sekoja ģerboņu 
prezentācijai. Opmaņu ģimenes lielā māsa 
visus saviļņoja ar aizkustinošu dziedājumu 
un klavieru pavadījumu, kas atsauca atmi-
ņā filmu “Titāniks”, Irbes ģimene sirsnīgi 
un ar patiesa humora devu izspēlēja pasaku 
“Kukulītis” kurā loma bija pat visjaunāka-
jai ģimenes atvasei. Magoņu ģimene atklā-
ja savu kopīgo dziedāt un muzicēt prieku 
un ieskandināja vissmalkākās dvēseles stī-

gas ar vijoles un ģitāras palī-
dzību. Trokšu ģimenē galvenā 
latviskās būtības un dziedāša-
nas mīlestības nesēja izrādī-
jās vecmāmiņa, kura kopā ar 
mazmeitu izdziedāja izteik-
ti garo latviešu tautasdziesmu 
par āzīti. Rusku ģimene ar vi-
sām trīs meitām azartiski pie-
skandināja un piedimdināja 
mūsu “Pienenīti” ar “Maziem 
dancīšiem”. Savukārt Velneru 
ģimenes atvases graciozi de-
monstrēja māmiņas darinātās 
brīnišķīgās cepurītes. Krāsai-

nu priekšnesumu piedāvāja Karakonu ģi-
mene dziesmā par varavīksni, kura kļuva 
vēl košāka, pateicoties flautas, tamburī-
na un trīsstūra skaņām kopā ar melodisko 
dziedājumu. Tā kā mūsu ģimeņu talantu 
sarīkojums notika pirms Lieldienām, tad 
Jaunpetroviču ģimenes māmiņa iepazīstinā-
ja ar pašdarinātu interesantu ierīci olu ripi-
nāšanai un atklāja savas ģimenes rosinošās 
un radošās Lieldienu tradīcijas. Noslēgumā 
trīs “Līnas” no Beinaru- Tjutjunovu ģime-
nes izpildīja sirsnīgu miega dziesmiņu, kur 
mazās māsas drosmīgo dziedājumu atbals-
tīja lielākās māsas klavieru pavadījums un 
māmiņas ciešais tuvums! Jā, nekas mazo 
cilvēku lielajā pasaulē nevar iedrošināt vai-
rāk par māmiņas atbalstošo skatienu, siltās 
rokas tvērienu vai vienkāršu būšanu līdzās! 
Ar patiesu sirds siltumu, ģimeniskumu un 
talantu dažādību aizritēja mūsu 

“Pienenītes” ģimeņu talantu vakars! 
Noslēgumā katra ģimene tika apbalvota un 
ieguva arī diplomu ar attiecīgu nomināciju 
atkarībā no piedāvātā priekšnesuma. Talan-
tu vakars izskanēja Lieldienu noskaņās ko-
pīgā draiskā deju kustīgā rotaļā. Ģimeņu 
talantu sarīkojums sagādāja, šķiet ikvienam 
neiedomājami pozitīvas emocijas, radošas 
idejas un pauda patiesu ģimeniskumu, ka 
vērts būtu šādu sarīkojumu organizēt atkal 
citu gadu un iespējams ieviest kā tradīciju! 
Paldies visām ģimenēm, kas atsaucās un 
piedalījās mūsu iestādes rīkotajā “Pienenī-
tes ģimeņu talantu” pasākumā!

Aprīlis mūsu iestādē bijis ļoti rosīgs, da-
žādiem interesantiem vēl nebijušiem pasā-
kumiem piesātināts pavasara mēnesis. Sa-
darbībā ar mūsu bijušo kolēģi, nu jau bērnu 
preču veikalu tīkla “KOTRYNA” mārketin-
ga speciālisti Kristīni Koponāni, radās vēl 
nebijis projekts bērnu preču veikalu: “Či-
pollino”, “COCODRILLO” un “Baby city” 
skatlogu dekorēšanā ar mūsu iestādes bērnu 
darbiņiem. Projektā piedalījās 6 mūsu iestā-
des grupiņas: “Zaķēni”, “Mārītes”, “Rūķē-
ni”, “Lācēni”, “Gliemezīši”,

“Knīpas un knauķi” ar saviem skais-
tajiem, pavasarīgajiem un ļoti neparasta-
jiem bērnu darbiņiem. Pateicībā no SIA 
“KOTRYNA” par padarīto darbu visu šo 
grupu audzēkņi un skolotājas tika ieprieci-
nāti ar ļoti gardiem kliņģeriem Mūsu iestā-
des bērnu darbiņi rotās lielveikalu: “Alfa”. 
“Domina”, “Rīga Plaza”, “Skay and more” 
bērnu preču veikalu skatlogus līdz 15. mai-

Aprîïa rosîba “Pienenîtç”
“Pienenīte” radošais kolektīvs

Turpinājums 7 î
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jam. Paldies radošajām un atsaucīgajām gru-
pu skolotājām par ieguldīto darbu un atsau-
cību, radot šos brīnišķīgos, neparastos bērnu 
darbiņus! Esam ļoti gandarīti par paveikto 
un priecīgi par veiksmīgo sadarbību!

16. un 21. aprīl ī  mūsu Stopi-
ņu novada domes pirmsskolas iestādē  
“Pie nenīte” viesojās Valsts sabiedrības ve-
selības aģentūras jaukās, ļoti zinošās veselī-
ga uztura pazinējas, metodiķes: Liene Son-
dore, Ilze Rudzīte un veselības veicināšanas 
koordinētāja Klaudija Hēla. Abas šīs dienas 
viņas novadīja interesantas un aizraujošas 
veselīga uztura lekcijas- nodarbības kopā 
piecās vecākās un sagatavošanas grupās. 
Katrai šai vecuma grupai lektores bija sa-
gatavojušas izdales materiālus (attēlus par 
veselīga uztura produktiem), lai vieglāk un 
saprotamāk būtu stāstīt, un uzskatāmi varē-
tu parādīt bērniem par veselīga uztura pro-
duktiem. Visās grupās lektores, lai uzzinātu 
bērnu zināšanas par veselīgu uzturu izspēlē-
ja spēles par šo tēmu. Bērni ar lielu aizrau-
tību un interesi piedalījās visā ko piedāvāja 
abas lektores. Bija jūtams, ka abas lektores: 
Ilze un Liene izprot šo bērnu vecuma īpat-
nības, un ir ļoti elastīgas, un prot mainīt dar-
bības veidus, lai nepazaudētu bērnu intere-
si un uzmanību par to ko viņas stāsta. Abu 
metodiķu starpā vadot lekciju bija pilnīga 
sapratne un ļoti laba sadarbība. Ļoti node-
rēja metodiķes Ilzes Rudzītes sporta trene-
res prasmes. Redzot, ka bērnu uzmanība 
zūd viņa piedāvāja bērniem izkustēties, kas 
bērniem ļoti patika, un lekcija varēja turpi-
nāties. Viss ko metodiķes stāstīja noderēja 
gan bērniem, gan arī viņu skolotājām. Pal-
dies par daudzajiem veselīga uztura uzska-
tes materiāliem, kas ļoti noderēs skolotājiem 
darbā! Paldies valsts sabiedrības veselības 
aģentūrai un visām trim lektorēm par rasto 
iespēju viesoties pie mums pirmsskolas ies-
tādē! Šī lekcija bija ļoti noderīga arī tāpēc, 
ka mūsu pirmsskolas iestādes viens no gada 
galvenajiem uzdevumiem bija: (ES ESMU 
VESELS ULBROKIETIS!) Ļoti ceram uz 
tālāku sadarbību un gaidām atkal ciemos  
 pie mums “Pienenītē”!

Aprīļa pēdējās dienās mūsu iestādē no-
tika apzaļumošanas talka, kurā piedalījās 
iestādes darbinieki kopā ar bērnu vecākiem. 
Talkas laikā tika iestādīti 80 jauni dzīvžo-
gu krūmiņi un esošās puķudobes papildinā-
tas ar jauniem pavasara ziedu stādiņiem, lai 
bērni izejot iestādes pagalmā varētu apska-
tīt sniegpulkstenītes, krokusus, tulpes. Pal-
dies šī pasākuma organizētājiem, atbalstītā-
jiem un visiem kas piedalījās! 

“Savu ikdienu bez BMX es nevaru iedomā-
tis”, tā saka Gustavs Pētersīlis, kuram veiksmī-
gi ir sākusies 5. sezona BMX riteņbraukšanā: 
1.vieta 9.Latvijas ziemas “Indor BMX” čempio-
nātā. Eiropas čempionātā: 4.vieta 1.kārtā, 5.vieta 
otrajā kārtā krūzeru (riteņu svara) klasē Holan-
dē. 3.vieta 3.kārtā, 3.vieta 4.kārtā krūzeru kla-
sē Čehijā.

Tas ir sākums, priekšā vēl daudzas sacensī-
bas Latvijā un Lietuvā. Plānojas finālkārta Dāni-
jā. «Mani mērķi ir tālejoši ... līdz pat olimpiska-
jai izlasei. Mani iedvesmo Māra Štromberga iz-
cīnītā zelta uzvara olimpiskajās spēlēs Pekinā.’’

Laikā, kad pavasaris steidz ietērpt pa-
sauli košās krāsās, arī dienas centrā krā-
sas ir uzziedējušas uz gaisīgā, caurspīdī-
gā zīda. 

Jau no 7. marta dienas centrs realizē 
projektu «Austrumu motīvi zīda apglez-
nošanā», kurā ir iesaistījušās ļoti radošas, 
mūsdienīgas sievietes, kuras ir atradušas 
laiku, lai katru sestdienas rītu varētu veltīt 
savām mākslinieciskajām izpausmēm.

Sākums, kā jau viss, kas ir nezināms, 
ir nedrošs, taču ar katru nākošo nodarbību, 
iepazīstot zīda apgleznošanas tehniku tu-
vāk, šī nodarbošanās tiešām aizrauj, atraisa 
radošo fantāziju, tā iepriecinot katru dar-
ba veicēju. Katra no šīm jaukajām dāmām 
sevi var dēvēt par jauno mākslinieci.

Un kā jau katra māksliniece vēlas sa-
vus darbus izstādīt īstā izstādē, arī mēs 
vēlamies parādīt savu veikumu, tāpēc ai-
cinām Jūs uz nelielu izstādi Mūzikas un 
māksla skolas izstāžu zālē no 7.maija līdz 
13.maijam, kuru veltam ikvienai māmiņai 
Mātes dienai par godu. Visi mīļi gaidīti.

Apsveicam uzvarētājus: labāko snie-
gumu parādīja Ruslans Alts, otrajā vietā 
ierindojās Pāvels Baševojs, trešo vietu ie-
guva Jurijs Baševojs. 

9. aprīlī, skolēnu brīvdienās, notika 
sporta sacensības skolēniem un bērniem. 
Pasākumā daudz darba ieguldīja jaunieši, 
kuri bija gan tiesnešu lomā, gan paši pie-
dalījās arī futbola spēlē. Tika noorganizē-
tas stafetes: lekšana ar maisiem, šautriņu 
mešana, bumbas sviešana mērķī un citas, 
kā arī neizpalika futbola mači. Visiem da-

lībniekiem tika dāvanas, kuras palīdzēja 
sarūpēt Dmitrijs Kiričenko un biedrības 
“Misija – par ģimeni” darbiniece Helē-
na Strujeva. Sportojot aktīvi tika pavadī-
ta visa diena un pēc tam notika tiesnešiem 
kopīga kafijas pauze, kuras laikā lēmām 
par turpmākajiem pasākumiem Sauriešos. 

Maija mēnesī notiks futbola mačs un 
orientēšanās sacensības. Uz orientēšanās 
sacensībām ļoti gaidīti tiks mazie bērni ar 
saviem vecākiem, skolēni un jaunieši. 

Pašreiz centrā notiek stikla apglezno-
šana pieaugušajiem. Kursi turpināsies vēl 
maija mēnesī. 

Laipni visus aicinām uz apglezno-
to trauku izstādi 23. maijā no pl. 13.00- 
17.00.

Jaunie talanti
anna imbraTe

Saurieðu dienas centra aktivitâtes

Izsmalcinâtas nodarbes dienas centrâ 
«Ulbroka»

aija šibaJeVa 
Dienas centra Saurieši vadītāja

anda Višķere  
Dienas centra ulbroka vadītāja

ë Sākums 6.lpp.



SVEICAM JAUNDZIMUŠOS

lai saule ilgi, ilgi nenoriet,
lai mīlestības radītais bērniņš
Gaismas ceļu iet.
/P.bārda/

  Markuss Geilašs
  Sofija Valzoviča
  Alana Daukste
  Ariana Norote
  Līne Bērziņa
  Valērija Šavčenko
  Daniils Kiričenko
  Radomirs Nosarevs
  Roberts Vīksne
  Arina Jakovļeva
  Arons Berezovskis

Sveicam jaundzimušos  
un viņu vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBā

Tu būsi debesīs, zemē,
un vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

  Valentīna Karavajeva
  Edgars Eglītis
  Vilnis Gulbis
  Reinholds Čakšs 

izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JUBILāRUS!

Lai ikdienas darbi sākas
Un tālāk gaišas dienas trauc,
Lai nogurumu nejūt rokas
Un sirdī prieka saules daudz.

 70 – Vitāliju Čudinovu
  Annu Dudko
  Vladimiru Kozlovski
  Andreju Vasili
  Aleksandru Vorohobovu
  Juriju Zaperecki
 75 –  Skaidrīti Kalniņu
  Edmundu Laurēnu
 80 –  Annu Aleksandrovu
  Ilgu Drinku
  Gunu Plūmiņu
 90 –  Jāni Ķepsnu

Vēlam veselību un daudzus skaistus 
turpmākos gadus!
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obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja a. Volkova

atkal bērzi saplauks zaļām lapām,
atkal vējš pār zemi ziedus sēs.
Ziedi lieksies pāri tavam kapam,
Tavas acis tos vairs neredzēs.

Stopiņu novada domes kolektīvs 
izsaka visdziļāko līdzjūtību Lindai 
Čakšei un viņas ģimenei dēlu Rein-
holdu mūžībā pavadot. Šai skumju 
brīdī mēs esam ar tevi Linda. 

Kāpēc ātri aiziet dziesma
Kāpēc pēkšņi nāve skauj,
Kāpēc gulda zemas klēpī
To, kuru dzīve sauc?

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lin-
dai Čakšei un viņas ģimenei no dēla 
Reinholda atvadoties.

PA “Saimnieks” kolektīvs

ir apklusuši soļi...
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

Skumju brīdī esam kopā ar Annu 
Luīzi, Niklāvu, Valteru Čakšiem un 
viņu ģimeni, brālīti aizsaulē pavadot.

Ulbrokas vidusskolas 1.a. klases, 
4.a. klases, 5.a.klases audzinātājas, 

skolēni un vecāki

Lîdzjûtîba

Sestdien, 9.maijā plkst. 13.00 
Ulbrokas kultūras namā

Māmiņdienas koncerts

“Saulīt` silta, 
māmiņ mīļa!”

Piedalās Stopiņu novada izglītības 
iestāžu audzēkņi un kolektīvi

Ieeja brīva

Pirmdien, 1.jūnijā plkst. 12.00

Bērnu svētki 
Ulbrokā

no 12.00 līdz 13.00 radošas 
aktivitātes uz gājēju ielas un kultūras 

nama pagalmā;
plkst. 13.00 Ulbrokas bērnu teātra 

pulciņa izrāde “Princese un cūkgans” 
(režisore Zane Zīle);

pēc izrāde – turpināsies radošās 
aktivitātes kultūras nama pagalmā.

Ieeja brīva!

Dienas centrs Ulbroka  

aicina ikvienu aktīvu novadnieku uz nūjošanu  
katru otrdienu un ceturtdienu 12.30, līdzi ņemot jauku garastāvokli.

Sīkāka informācija pa tālr. 28373398.
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Balsošanā ir tiesīgi piedalīties visi 
Latvijas Republikas pilsoņi, kuri ir dekla-
rējušies Stopiņu novadā, personas, kuras 
vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecu-
mu, ir reģistrēti vēlētāju reģistrā un vis-
maz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir 
reģistrētas dzīvesvietā attiecīgās pašval-
dības administratīvajā teritorijā. Var pie-
dalīties arī tie LR pilsoņi, kuriem novadā 
pieder Zemesgrāmatā reģistrēts nekusta-
mais īpašums.

Tātad, līdzi jāņem pase. Nekustamā 

īpašuma īpašniekiem jāuzrāda Zemesgrā-
matas akts vai tā noraksts.

Vēlams ņemt līdzi paziņojumu, kuru 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau 
laicīgi izsūtījusi visiem balstiesīgiem ie-
dzīvotājiem ar kārtas numuru iecirkņa vē-
lētāju sarakstā. 

Ja vēlētāji veselības stāvokļa dēļ ne-
var ierasties vēlēšanu telpās, lūdzam viņu 
tuviniekus atnākt uz vēlēšanu iecirkni, lai 
paņemtu iesniegumu, kuru jāaizpilda un 
jāiesniedz vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu ko-
misija iesniegumus pieņems līdz 6.jūnijam 
plkst. 1100. Vēlētājam jāatrodas novada 

teritorijā. Citi ģimenes locekļi vienlaicīgi 
balsot nevarēs.

 Ja nepieciešams, līdz 12. maijam sa-
skaņā ar Vēlētāju reģistra likumu ir iespēja 
mainīt iecirkni, izraugoties:

1.jebkuru citu vēlēšanu iecirkni vēlēša-
nu apgabalā, kurā atrodas paziņojumā no-
rādītais vēlēšanu iecirknis;

2.jebkuru citu vēlēšanu iecirkni vēlēšanu 
apgabalā, kurā Jums pieder likumā noteikta-
jā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iesniegums par vēlmi mainīt vēlēšanu 
iecirkni jāiesniedz personīgi pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas vietā.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Nr. 1
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Uģis Piliens 1970 latvietis augstākā Rīga SIA “UPN” valdes loceklis
2 Arvīds Rudmiezis 1969 latvietis vidējā Ogres novads Stopiņu novada paš-

valdības aģentūra 
“Saimnieks”

celtniecības un 
remontu nodaļas 
vadītājs

3 Ronalds Vītols 1979 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA “Kafe Serviss” valdes 
priekšsēdētājs

4 Sendija Siliņa 1978 latviete augstākā Stopiņu novads SIA “SenSil” valdes 
priekšsēdētāja, 
zobārste

5 Uldis Sterģis 1948 latvietis augstākā Stopiņu novads Pašnodarbinātais tēlnieks
6 Artūrs Jānis Lulla 1934 latvietis augstākā Stopiņu novads pensionārs nav
7 Zoja Mežale 1958 krieviete augstākā Stopiņu novads Latvijas Lauksaim-

niecības universitātes 
aģentūra “Lauksaim-
niecības tehnikas zi-
nātniskais institūts”

grāmatvede

8 Vilmārs Voits 1958 latvietis augstākā Rīga SIA “Juridiskais bi-
rojs “Daugava””

jurists

9 Arnis Tone 1968 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA “Krista-A” valdes 
priekšsēdētājs

10 Anta Sparinska 1971 latviete augstākā Stopiņu novads Latvijas Universitātes 
Botāniskais dārzs

direktore

11 Atis Senkāns 1956 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA “Ciemats “Sau-
līši””

pārvaldnieks

12 Austra Usāne 1944 latviete augstākā Stopiņu novads SIA ‘’Aura A” direktore

6. JÛNIJS – NOVADA DOMES UN 
EIROPARLAMENTA VÇLÇÐANU DIENA

ë Sākums 1.lpp.

Stopiòu novada dome. Deputâtu kandidâtu saraksts
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Partija “LPP/LC”, Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība” Nr. 2
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Jānis Pumpurs 1948 latvietis augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome priekšsēdētājs
2 Vita Paulāne 1969 latviete augstākā Neretas novads Stopiņu novada dome 

priekšsēdētāja viet-
niece

3 Jānis Koponāns 1956 latvietis augstākā Stopiņu novads PA “SAIMNIEKS” direktors
4 Iveta Vīksne 1958 latviete augstākā Stopiņu novads PA “Stopiņu ambu-

lance”
ģimenes ārste

5 Jānis Kreilis 1969 latvietis augstākā Stopiņu novads AS “Sadales tīkls” departamenta 
vadītāja vietnieks

6 Vjačeslavs Emburs 1974 latvietis augstākā Stopiņu novads SIA “Finansu birojs” valdes loceklis
7 Dainis Viesturs 1946 latvietis augstākā Stopiņu novads LLU Aģentūra Lauk-

saimniecības tehnikas 
zinātniskais institūts

direktors

8 Ingrīda Balode 1960 latviete augstākā Stopiņu novads SIA “Ulenbroks” valdes locekle
9 Aivars Kokts 1961 latvietis augstākā Stopiņu novads SIA “Ulbroka” valdes 

priekšsēdētājs
10 Vita Felsberga 1960 latviete augstākā Rīga Gaismas speciālā in-

ternātpamatskola
direktore

11 Ilma Lāčgalve 1957 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada dome 
sociālā dienesta va-
dītāja

12 Daiga Brigmane 1965 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada Ul-
brokas bibliotēka

vadītāja

13 Jānis Inzulis 1968 latvietis augstākā Stopiņu novads Tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts 
aģentūra

ārsts

14 Līga Kurzemniece 1975 latviete augstākā Stopiņu novads PII “Pienenīte” skolotāja
15 Aija Šibajeva 1966 latviete augstākā Stopiņu novads Dienas centrs “Sau-

rieši”
vadītāja

16 Ainārs Vaičulens 1983 lietuvietis augstākā Neretas novads Ulbrokas sporta kom-
plekss

direktora vietnieks 
sporta jomā

17 Baiba Lauzne 1954 latviete vidējā Stopiņu novads Tuberkulozes un 
plaušu slimību valsts 
aģentūra

māksliniece

18 Edgars Sarkans 1956 latvietis augstākā Stopiņu novads SIA “Getliņi 2” valdes loceklis

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” Nr. 3
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Viktors Jakovļevs 1963 krievs augstākā Stopiņu novads SIA “ALVIT” valdes loceklis
2 Pēteris Čerdincevs 1974 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA “Optimera Lat-

via”
reģionālais 
pārstāvis

3 Gvido Bokša 1963 Latvietis augstākā Rīga Tieslietu ministrijas 
ieslodzījumu vietas 
pārvaldes Olaines cie-
tums

Cietuma 
priekšnieka 
dežūrējošais palīgs

4 Sergejs Masļakovs 1963 polis augstākā Stopiņu novads RP SIA “Pļavnieku 
nami”

tehniskais direktors

5 Andrejs Smikovs 1975 krievs vidējā Stopiņu novads SIA “ANDEKO” valdes loceklis
6 Andis Anspoks 1965 Latvietis vidējā Rīga SIA “ELSPO” valdes loceklis 

(īpašnieks)
7 Aleksejs Ņesterenko 1967 krievs vidējā Stopiņu novads SIA “TORROS” valdes loceklis
8 Igors Zlotņikovs 1963 krievs augstākā Stopiņu novads Pensionārs nav
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9 Ruslans Čapļinskis 1982 krievs vidējā Rīga SIA “TAJŠE” komercdirektors
10 Larisa Šefere 1972 krieviete augstākā Rīga Tuberkulozes un 

plaušu slimību valsts 
aģentūra

3. nodaļas vadītāja

“Pilsoniskā savienība” Nr. 4
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Jānis Leimans 1977 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA Invitros medicīnas iekārtu 

inženieris
2 Mārcis Lauznis 1977 Latvietis augstākā Stopiņu novads Accenture Latvijas 

Filiāle
Vecākais Sistēmu 
analītiķis un 
pakalpojumu 
vadītājs

3 Aigars Laurinovičs 1977 Latvietis augstākā Stopiņu novads Īpašo uzdevumu mi-
nistra elektroniskās 
pārvaldes lietās 

Informācijas 
tehnoloģiju atbalsta 
nodaļas vadītājs

4 Jānis Kūliņš 1983 Latvietis augstākā Dagdas novads Rīgas Tehniskā uni-
versitāte

pētnieks

5 Ēriks Leimans 1982 Latvietis augstākā Stopiņu novads SIA “Ugunsdrošības 
centrs”

ekspeditors

“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” Nr. 5
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Jānis Grotuss 1943 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA Rīgas satiksme meistars
2 Ginta Ozoliņa 1967 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada Sto-

piņu pamatskola
direktora vietniece 
macību darbā, 
sporta skolotāja

3 Imants Miķelsons 1940 latvietis augstākā Rīga Stopiņu novada paš-
valdības aģentūra 
“Saimnieks”

tehniskās daļas 
vadītājs

4 Valērija Mikute 1950 latviete augstākā Stopiņu novads Stopiņu novada Sto-
piņu pamatskola

direktore, latviešu 
valodas skolotāja

5 Vilnis Dūcis 1948 latvietis vidējā Stopiņu novads pensionārs
6 Semjons Ivanovs 1956 nav 

norādīta
augstākā Stopiņu novads LLU aģentūras Lauk-

saimniecības 
padomes 
priekšsēdētājs

7 Jānis Zeltiņš 1968 nav 
norādīta

augstākā Stopiņu novads TPSVA ārsts

8 Gints Irbe 1974 latvietis vidējā Stopiņu novads SIA Juglaskrasts projekta vadītājs
9 Imants Stirāns 1967 latvietis augstākā Ādažu novads SIA Getliņi EKO valdes 

priekšsēdētājs
10 Tatjana Pavloviča 1951 krieviete vidējā Stopiņu novads LLU aģentūra Lauk-

saimniecības tehnikas 
zinātniskais institūts

lietvede

11 Mārtiņš Pužuls 1956 latvietis augstākā Stopiņu novads Latvijas brīvo arod-
biedrību savienība

darba aizsardzības 
speciālists

12 Ivetta Sirica 1967 latviete augstākā Stopiņu novads SIA E Forma projektu vadītāja
13 Dainis Slišāns 1982 latvietis augstākā Stopiņu novads SIA Brauns izpilddirektors

“Tautas partija” Nr. 6
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Jānis Leimans 1942 latvietis augstākā Garkalnes 

novads
Tuberkolozes un 
plaušu slimnību valsts 
aģentūra

direktors
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2 Jānis Piebalgs 1941 latviešu augstākā Stopiņu novads P/A Stopiņu ambulan-
ce Upesleju doktorāts

ārsta palīgs

3 Jurijs Dorožko 1968 nav 
norādīta

augstākā Stopiņu novads Tuberkolozes un 
plaušu slimību valsts 
aģentūra

direktora vietnieks 
saimnieciskajā 
darbā

4 Aigars Fiļipovičs 1982 latvietis augstākā Stopiņu novads SIA “Celtkom” izpilddirektors
5 Nora Ķikute 1972 latviete augstākā Stopiņu novads SIA “Humana Lat-

vija”
Administratīvā 
direktore

6 Aija Enkūzena 1972 latviete augstākā Stopiņu novads SIA “Onra” valdes loceklis
7 Harijs Balakleitis 1966 nav 

norādīta
augstākā Stopiņu novads Rīgas domes Īpašuma 

departaments
projektu vadītājs – 
jurists

8 Ivita Peipiņa 1959 latviete augstākā Stopiņu novads Ķekavas kultūras 
aģentūra

direktore

Partija “Visu Latvijai!” Nr. 7
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Aldis Grunde 1962 latvietis augstākā Stopiņu novads Sabiedrība ar ierobe-

žotu atbildību “Per-
nod Ricard Latvia”

Lielo klientu 
tirdzniecības 
vadītājs

2 Elvijs Vēbers 1975 latvietis augstākā Rīga Zvērināta advokāta 
Andra Grūtupa 

zvērināts advokāts

3 Astrīda Kārkliņa 1951 Latvijas augstākā Stopiņu novads Rīgas pilsētas dzīv-
nieku patversme

direktore

4 Viesturs Zauls 1969 latvietis augstākā Stopiņu novads Zvērinātu avokātu bi-
rojs “Platacis un part-
neri”

zvērināts advokāts

5 Eva Lūse 1965 latviete augstākā Stopiņu novads Neatkarīgā žurnāliste
6 Marika Kavala 1965 latviete vidējā Rīga Tuberkolozes un 

Plaušu Slimību Valsts 
Aģentūra

medicīnas māsa

7 Sarmīte Katkēviča 1972 latviete augstākā Stopiņu novads Sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību “Cal-
luna”

Valdes 
priekšsēdētāja

8 Inese Veģe 1974 latviete augstākā Stopiņu novads Rīgas 1. speciālā in-
ternātpamatskola

skolotāja

9 Edīte Puriņa 1962 latviete augstākā Stopiņu novads Rīgas Kamerteātris režisore
10 Armands Jasmanis 1986 latvietis vidējā Stopiņu novads Sabiedrība ar iero-

bežotu atbildību “PL 
serviss”

menedžeris

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Nr. 8
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Tautība Izglītība Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats
1 Jeļena Učaikina 1949 nav 

norādīta
augstākā Stopiņu novads SIA “Arks Ltd” Valdes loceklis

2 Aleksandrs Kosarevs 1970 nav 
norādīta

augstākā Stopiņu novads SIA “ALLAT un VL” projekta vadītāja 
palīgs

3 Jekaterīna Vinogradova 1979 nav 
norādīta

augstākā Stopiņu novads Straptautiskā līdosta 
“Rīga”

pasažieru 
apkalpošanas 
aģente

4 Pāvels Regzdiņš 1983 nav 
norādīta

vidējā Stopiņu novads SIA “Trest 655” Valdes loceklis


