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SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas ziņojums.
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas ziņojums.
Finanšu komitejas ziņojums.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas ziņojums.
Dažādi.

Sēde sākta: 15.00
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, A.Vaičulens, A.Senkāns, D.Brigmane,
A.Grunde, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe, R.Ziedonis, N.Balabka, S.Galajevs.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: I.Vīksne, L.Šefere, J.Leimans,
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre J.Vestfāle, audio ierakstu nodrošina J.Vestfāle.
Uzaicinātās personas- D.Leitāne –Juridiskās daļas vadītāja,
L.Kundziņa - Būvvaldes vadītāja.
L.Čakše – Attīstības un plānošanas speciāliste.
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Domes sēdes darba kārtībā: izskatīšanai pie dažādiem jautājumiem, tiek virzīts:
1. Vārds Uzvārds /p.k. / 26.10.2017. iesnieguma Nr. 2911 izskatīšana/ adrese.
2. Par projektu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā” un priekšlikumu
iesniegšanu līdz 2017.gada 10.novembrim.

1. Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Ziņo – S.Masļakovs– iepazīstina ar Zemes un mežu īpašumu komitejas 31.10.2017.
Protokolu Nr.11.

1.1. ATĻAUJU ĪPAŠUMA TIESĪBU REĢISTRĀCIJAI ZEMESGRĀMATĀ APSTIPRINĀŠANA.
1.1.1. VAS “Privatizācijas aģentūra” ( adrese Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga )
17.10.2017. iesnieguma nr. 1.17/9455 (reģ.nr.E598) izskatīšana.
Stopiņu novada domē saņemts VAS “Privatizācijas aģentūra” 17.10.2017 iesniegums Nr. 1.17/9455
iesniegumā, kurā lūgts dot piekrišanu zemesgabala Institūta ielā 13, Ulbrokā, Stopiņu novadā
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.8096 003 0432, zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003
0432), 4873 m2 platībā iegūšanai īpašumā 59. dzīvokļa īpašniekam Vārds Uzvārds, kuram ir 649/37877
domājamo daļu pirmpirkuma tiesības:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais zemes vienības Institūta iela 13
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve - kods
0702.
Zemesgabals nodots lietošanā dzīvokļa īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk tekstā – Likums) 28.panta pirmajā daļā ir
noteikti darījumu subjekti, kuri ir tiesīgi iegūt zemi īpašumā. Dzīvokļu īpašnieki neatbilst 28.panta
pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Savukārt Likuma 28.panta otrā daļa paredz to, ka darījumu
subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt īpašumā, ievērojot šā likuma 29.pantā
noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 10, pret – 2 (A.Grunde, R.Ziedonis), atturas – nav,
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1.

Pamatojoties uz LR likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29., 30., pantu

piekrist Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds) personas kods īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatā uz
īpašuma Institūta iela 13, Ulbroka, Stopiņu novads, kadastra numurs 80960030432 649/37877
domājamām daļām.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašuma Institūta iela 13 funkcionālais
zonējums-daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, īpašuma turpmākā izmantošana - dzīvokļa
īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai atbilst teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.
Zemes turpmākās izmantošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve kods 0702.
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2.

Uzdot Stopiņu novada domes zemes ierīkotājai N.Puķītei-Babānei sagatavot izziņas veidā

piekrišanu īpašuma reģistrācijai.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
1.2. ZEMES NOMA.
1.2.1.

Fizisko personu iesniegumu par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
izskatīšana.

Konstatēja:
Stopiņu novada domē saņemti fizisko personu iesniegumi par lauku apvidus zemes nomas līgumu
pagarināšanu. Iesniedzēji ir izmantojuši zemes nomas pirmtiesības un lūdz pagarināt lauku apvidus
zemes nomas līgumus. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos",
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas
nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt fiziskām personām zemes nomas līgumus. Nomas maksa maksājama no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Atbilstoši 30.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktam līgumā par
zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Līgumus noslēgt Stopiņu novada domes klientu apkalpošanas centrā 1 mēneša laikā no lēmuma
stāšanās spēkā.

Nr.p.k Nomnieks
.

Zemes gabala
nosaukums

Platība,
ha

Zemes izmantošanas
mērķis

Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa

1.

“Dzirnavas

0.0094

Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods
0101

31.12.2027.

Vārds Uzvārds
(adrese)

nr.37”, kadastra

iesn.reģ.nr.2882

apz.
80960010261
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0.5 % no zemes
kadastrālās
vērtības gadā

Nr.p.k Nomnieks
.

Zemes gabala
nosaukums

Platība,
ha

Zemes izmantošanas
mērķis

Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa

2.

Vārds Uzvārds

“Tučas”,

0.3180

31.12.2027.

(adrese)

Vālodzes, Stopiņu

iesn.reģ.nr.2880

nov., īpašuma

0.2180ha- Zeme uz
kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods
0101;
0.1000ha- Individuālo
dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601.

kadastra nr.
80960030524,
zemes vienības
kadastra apz.

0.5 % no zemes
kadastrālās
vērtības gadā

80960030524
Pamatojums: Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likums, 25.panta 2.daļa., 30.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punkts.
1.2.2. Fizisko personu iesniegumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu/ atjaunošanu
izskatīšana.
Konstatēja:
Stopiņu novada domē saņemti fizisko personu iesniegumi par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Iesniedzēji lūdz pagarināt esošos pašvaldības zemes nomas līgumus. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta
iesniedzējiem.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atjaunot zemes nomas līgumus par nomāto zemi. Līgumus noslēgt Stopiņu novada domes klientu
apkalpošanas centrā 1 mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Nomas maksa maksājama no
pagarināmā zemes nomas līguma termiņa beigām.
Ja līgums netiek noslēgts lēmumā noteiktajā laikā pieprasītā zeme var tikt iznomāta citām personām:

Nr.p. Nomnieks
k.

Zemes gabala
nosaukums

Platība,
ha

1.

Vārds Uzvārds
(adrese)

0.12

2.

Vārds Uzvārds
(adrese)

3.

Vārds Uzvārds
(adrese)

4.

Vārds Uzvārds
(adrese)

Daļa no z.g.
“Laucinieki”,
kadastra
apz.80960030294
Daļa no z.g.
“Laucinieki”,
kadastra
apz.80960030294
Daļa no z.g.
“Laucinieki”,
kadastra
apz.80960030294
Daļa no z.g.
“Laucinieki”,
kadastra
apz.80960030294

0.27

0.15

Zemes
izmantošanas
mērķis

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

0.075
Sakņu dārza
(platība
uzturēšana
var tikt
precizēta
)
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Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa
atbilstoši Saistošo
noteikumu punktam
31.12.2020
4.1.1.; 4.1.2. p.

31.12.2020
4.1.1.; 4.1.2. p.

31.12.2020
4.1.1 p., 4.1.2.p.

31.12.2020
4.1.1 p.

Nr.p. Nomnieks
k.

Zemes gabala
nosaukums

Platība,
ha

5.

Vārds Uzvārds
(adrese)

0.15

6.

Vārds Uzvārds
(adrese)

Daļa no z.g.
“Laucinieki”,
kadastra
apz.80960030294
Daļa no z.g.
“Lielviesturi”,
kadastra
apz.80960030297

7.

Vārds Uzvārds
(adrese)

Daļa no z.g.
“Līdumnieki”,
kadastra
apz.80960080044

8.

Vārds Uzvārds
(adrese)

Daļa no z.g.
“Līdumnieki”,
kadastra
apz.80960080044

9.

Vārds Uzvārds
(adrese)

Daļa no z.g.
“Līdumnieki”,
kadastra
apz.80960080044

10.

Vārds Uzvārds
(adrese)

11.

Vārds Uzvārds
(adrese)
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Vārds Uzvārds
(adrese)

0.065
(platība
var tikt
precizēta
)
0.04
(platība
var tikt
precizēta
)
0.04
(platība
var tikt
precizēta
)
0.04
(platība
var tikt
precizēta
)

Zemes
izmantošanas
mērķis

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

Dārzs pie Dzilnu
ielas, daļa no
zemes gabala
Cekules iela 4,
kadastra apz.
80960060071

0.03

Sakņu dārza
uzturēšana

Daļa no īpašuma
“Oši” zemes
vienības ar
kadastra apz.
80960030401

0.35

Sakņu dārza
uzturēšana

Daļa no zemes
vienības
“Mazkārkli” ar
kadastra apz.
80960020522

0.005

Sakņu dārza
uzturēšana

Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa
atbilstoši Saistošo
noteikumu punktam
31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p.

31.12.2020
4.1.1 p., 4.1.2.p.

31.12.2020
4.1.1 p.

Daļa no zemes
0.010
vienības Smaidu
iela, kadastra apz.
809600202410
Pamatojums: 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumu nr.735„ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 16.2., 18.punkts., 24.02.2010 Stopiņu novada domes saistošie noteikumi nr.5/10 „Par
pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā”
1.2.3. Fizisko personu iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā izskatīšana.
Konstatēja:
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Stopiņu novada domē saņemts fiziskās personas iesniegums par zemes iznomāšanu. Iesniedzēja lūdz
iznomāt pašvaldības zemi. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta .
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt fiziskām personai zemi. Līgumus noslēgt Stopiņu novada domes klientu apkalpošanas centrā
1 mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Ja līgums netiek noslēgts lēmumā noteiktajā laikā
pieprasītā zeme var tikt iznomāta citām personām:

Nr.p.k. Nomnieks

Zemes gabala
nosaukums

Platība, ha

Zemes
izmantošanas
mērķis

Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa
atbilstoši Saistošo
noteikumu punktam

1.

Vārds Uzvārds

Daļa no z.g. ar

0.07ha

31.12.2018.

(adrese)

kad.apz.

Zaļās zonas
uzturēšana

iesn.reģ.2831

80960010401 pie

4.1.1.

robežas ar
īpašumu Ozolsalu
iela 1
Pamatojums: 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumu nr.735„ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 16.2., 18.punkts., 24.02.2010 Stopiņu novada domes saistošie noteikumi nr.5/10 „Par
pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā”
1.2.4. Vārds Uzvārds (adrese) 18.10.2017. iesnieguma reģ.nr.2830 par zemes nomas
līguma pagarināšanu izskatīšana.
Konstatēja:
Stopiņu novada domē 18.10.2017. saņemts Vārds Uzvārds iesniegums par zemes nomas līguma
pagarināšanu zemes vienībai “Fabrika nr. 12”, kadastra nr. 80960080307.
Pēc Stopiņu novada domē esošās informācijas Vārds Uzvārds ir veicis priekšapmaksu par zemes
izpirkšanu atbilstoši Valsts zemes dienesta lēmumam par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Vārds Uzvārds īpašuma tiesības uz zemi nav reģistrētas zemesgrāmatā.
Stopiņu novada domē nav saņemta informācija no Valsts zemes dienesta par zemes izpirkuma līguma
noslēgšanu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt Vārds Uzvārds iesnieguma par zemes gabala “Fabrika nr. 12” , kadastra nr. 80960080307
zemes nomas līguma pagarināšanu.
2. Iesniegumu izskatīt atkārtoti pēc papildus informācijas par zemes vienību “Fabrika nr. 12”
saņemšanas no Valsts Zemes dienesta.

2. Attīstības komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 31.10.2017. Protokolu Nr.11/17.
2.1. Par grozījumiem 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.08/12 "Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā".
Grozījumu 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.08/12 "Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā" izskatīšana.
Konstatē:
Ieteikumi:
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pēc pārbaudes veikšanas, papildus
2017.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr. 08/12 grozījumiem Nr. 14/17, lūdz atkārtoti izskatīt
saistošo noteikumu grozījumus, veicot izmaiņas atsevišķos punktos, proti:
1.1. Izskatīt 21.punktu, tam ir jābūt atbilstošam Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta
noteikumu Nr. 546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā,
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pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu
būtiskie noteikumi” 10.punktam.
1.2. Lūdzam 25.punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“25. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru
skaitu, veidu un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju iegādāties marķētus atkritumu maisus, ņemot vērā
atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.”

1.3. Ministrija nevar atbalstīt izvešanas biežumu nešķirotiem atkritumiem vienu reizi mēnesī,
ievērojot, ka lielāko daļu no nešķirotiem sadzīves atkritumiem veido bioloģiski noārdāmie atkritumi.
Ministrija šādu izvešanas biežumu var atbalstīt tikai tādā gadījumā, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi
tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi.
Pēc pārrunām ar Ministriju 25.punkta apakšpunkti būtu izsakāmi šādā redakcijā:

25.1. Stopiņu novadā, sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu izvešana notiek ne retāk k ā:
25.1.1. daudzdzīvokļu nami – divas reizes nedēļā;
25.1.2. privātmāju vai dvīņu mājas – divas reizes mēnesī;
25.1.3. privātmāju vai dvīņu mājas – vienu reizi mēnesī, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek
apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi;
25.1.4. privātmāju vai dvīņu mājas – vienu reizi divos mēnešos, ja bioloģiski noārdāmie
atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā
arī atkritumu valdītājs vai radītājs nodrošina citu atkritumu veidu šķirošanu.
25.2. Nav pieļaujams konteineru pārpildījums, konteinera vākam jābūt cieši aizvērtam (t.i. tā,
lai nepieļautu grauzēju piekļūšanu, kā arī lietus un sniega iekļūšanu).”.
1.4. Lūdzam izskatīt 42. punktu, norādām, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumam ir
jābūt nodrošinātam nepārtraukti, pretējā gadījumā var rasties draudi videi, kā arī iedzīvotāju
veselībai.
1.5. Lūdzam 61.punktu izteikt šādā redakcijā:

,,61. Atkritumu radītājiem jāšķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā
ēdināšanā, ražošanā un citur radītie dalīti savācamie atkritumi un jāievieto tos tiem paredzētajos
dalītās savākšanas konteineros, jānogādā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumos.”.
1.6. Lūdzam 66.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

,,66.3. par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu slēdz līgumu ar komersantu, kurš
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis attiecīgu atļauju;”.

2. Vienlaikus ir nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus:
2.1. 20. punktā aizstāt skaitli ,,19.” ar skaitli ,,19.1”.
2.2. 23. punktā aizstāt vārdu ,,vadi” ar vārdu ,,stāvvadi”, kā arī aizstāt vārdu ,,vadu” ar vārdu
,,stāvvadu”.
2.3. 54.2. apakšpunktā aizstāt vārdu ,,vadus” ar vārdu ,,stāvvadus”.
Lēmuma ieteikums:
3. 20. punktā aizstāt skaitli ,,19.” ar skaitli ,,19.1”.
4. Svītrot 21.punktu.
5. 23. punktā aizstāt vārdu ,,vadi” ar vārdu ,,stāvvadi”, kā arī aizstāt vārdu ,,vadu” ar vārdu
,,stāvvadu”
6. 25.punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“25. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru
skaitu, veidu un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju iegādāties marķētus atkritumu maisus, ņemot vērā
atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.”
7. 25.punkta apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:

25.1. Stopiņu novadā, sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu izvešana notiek ne retāk kā:
25.1.1. daudzdzīvokļu nami – divas reizes nedēļā;
25.1.2. privātmāju vai dvīņu mājas – divas reizes mēnesī;
25.1.3. privātmāju vai dvīņu mājas – vienu reizi mēnesī, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek
apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi;
25.1.4. privātmāju vai dvīņu mājas – vienu reizi divos mēnešos, ja bioloģiski noārdāmie
atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā
arī atkritumu valdītājs vai radītājs nodrošina citu atkritumu veidu šķirošanu.
25.2. Nav pieļaujams konteineru pārpildījums, konteinera vākam jābūt cieši aizvērt am (t.i. tā,
lai nepieļautu grauzēju piekļūšanu, kā arī lietus un sniega iekļūšanu).”.
8. Svītrot 42.punktu.
9. 54.2. apakšpunktā aizstāt vārdu ,,vadus” ar vārdu ,,stāvvadus”.
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10. 61.punktu izteikt šādā redakcijā:

,,61. Atkritumu radītājiem jāšķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā
ēdināšanā, ražošanā un citur radītie dalīti savācamie atkritumi un jāievieto tos tiem paredzētajos
dalītās savākšanas konteineros, jānogādā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumos.”.
11. 66.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

,,66.3. par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu slēdz līgumu ar komersantu, kurš
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis attiecīgu atļauju;”.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt lēmuma ieteikumu daļā iesniegtos priekšlikumus.
2. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai apkopot Atkritumu apsaimniekošanas saistošo
noteikumu grozījumus, un sagatavot noteikumus nosūtīšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atbilstoši normatīvo tiesību aktu nosacījumiem.
2.2. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Jaunindras", Stopiņu nov.
izskatīšanu.
SIA "ĢEODĒZIJAS" zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas /juridiskā adrese - Meža iela 17,
Salaspils, LV-2121/ 25.10.2017. (Domē saņemts 25.10.2017. Nr. 2910) par
detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Jaunindras", ar kadastra
Nr.80960040611 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
izskatīšana.
Konstatē:
Izskatīts detālplānojuma projekts īpašumam “Jaunindras” , Dzidriņas, Stopiņu novadā un
izstrādes vadītājas Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciālistes Lindas Čakšes
30.10..2017 ziņojums par detālplānojuma projektu.
Ziņojumā teikts:
“Stopiņu novada domē 25.10.2017 iesniegts detālplānojums projekts nekustamajam
īpašumam “Jaunindras”, Dzidriņas, Stopiņu novadā.
Detālplānojuma izstrādei atbilstoši darba uzdevumam ir saņemti nosacījumi no VAS “Latvijas
Valsts ceļi”, Stopiņu novada PA “Saimnieks”, AS “Latvijas Gāze”, Veselības inspekcijas, Valsts vides
dienesta Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde, SIA “Lattelecom”, AS “Sadales tīkls”. Detālplānojumā
projektā ir ņemti vērā institūciju nosacījumi.
Detālplānojuma izstrāde veikta atbilstoši darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Stopiņu
novada domes 12.10.2016. lēmumu, protokols nr. 84, punkts 2.1.2.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam, kas bija spēkā detālplānojuma izstrādes
uzsākšanas laikā, teritorija atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā mežaparkā.
Detālplānojumā paredzēta zemes vienības sadale 3 apbūvei paredzētās zemes vienībās un
divās zemes vienībās transporta infrastruktūrai. Zemes vienība ar apzīmējumu “4” – piebrauktuve
īpašumā plānotajām apbūves zemes vienībām un zemes vienība ar apzīmējumu “5”- ielai, kas
nodrošinās
piekļuvi
blakus esošajiem īpašumiem atbilstoši detālplānojumam īpašumiem
“Kalnaindras” un “Lejasindras”.
Detālplānojumā projektā ir plānoti nepieciešamie transporta un inženiertehniskās apgādes
risinājumi, izstrādāts zemes ierīcības darbu plāns.
Detālplānojuma projektā paredzētais ugunsdrošības pasākumu risinājums tieši saistīts ar
nekustamo īpašumu “Kalnaindras” (kadastra nr. 80960040069, zemes vienības kadastra apz.
80960040605), paredzot īpašuma teritorijā ugunsdzēsības krājrezervuāra izvietošanu.
Detālplānojuma projekts nav saskaņots ar īpašuma “Jaunindras” (kadastra nr. 80960040611)
īpašniekiem un īpašuma “Kalnaindras” (kadastra nr. 80960040069) īpašnieci.
Priekšlikums detālplānojuma turpmākai virzībai:
Precizēt detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma projekta risinājumi saskaņojumi ar
īpašumu “Jaunindras” (kadastra nr.80960040607) un “Kalnaindras” (kadastra nr. 80960040069)
īpašniekiem. “
14.10.2014 Ministru kabineta noteikumu nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 109. punktā noteikts “Izstrādes vadītājs sagatavoto
detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par tā turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai pašva ldības
institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
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109.1. nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām
nedēļām;
109.2. precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.”
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Izstrādātājam precizēt detālplānojuma īpašumam “Jaunindras”, Dzidriņas, kadastra nr.
80960040611 redakciju atbilstoši detālplānojuma izstrādes vadītājas ziņojumam - detālplānojuma
projekta risinājumus
saskaņot ar īpašumu “Jaunindras” (kadastra nr.80960040611) un
“Kalnaindras” (kadastra nr. 80960040069) īpašniekiem.
2.3. Par žoga saglabāšanu īpašumam Zemeņu iela 4, Dreiliņi.
Vārds Uzvārds /adrese / 24.10.2017. (Domē saņemts 25.10.2017. Nr.2906) iesnieguma
par žoga saglabāšanu īpašumam Zemeņu iela 4, Dreiliņi izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 24.10.2017 saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, kurā lūdz atļaut
saglabāt sētu īpašumam Zemeņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads, esošajā vietā. Savā iesniegumā
iesniedzēja norāda, ka "žogs izbūvēts atbilstoši augstsprieguma prasībām - betona stabi un pamatne,
koka brusas un sētas dēļi. Saskaņojot projektu sētas vieta netika norādīta. Ja būs nākotnē
nepieciešamība, sētu tad pārvietosim."
Notiek deputātu debates domes sēdē.
A.Grunde- ierosina noteikt lēmumā termiņu, līdz kuram jāizpilda jāizpilda lēmuma nosacījumi.
D.Leitāne-izskaidro, par paziņojuma nosūtīšanas minimālo termiņu.
V.Jakovļevs- Papildināt lēmumu un izteikt jaunā redakcijā “Stopiņu novada domes paziņojumā
noteiktajā termiņā”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – 1 (A.Grunde), atturas – nav, Stopiņu novada
dome NOLEMJ:
Piekrist žoga esošajai novietnei īpašumā Zemeņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novadā ar
nosacījumu, ka nepieciešamības gadījumā teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai,
inženierkomunikāciju izbūvei, zemes gabala īpašnieks apņemas žogu pārcelt, ievērojot “sarkanās
līnijas”, Stopiņu novada domes paziņojumā noteiktajā termiņā.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
2.4. Par apgaismojuma un gājēju ietves izbūvi Dzidriņu ciemā.
Dzidriņu ciema iedzīvotāju 10.10.2017. (Domē saņemts 24.10.2017. Nr.2900) iesnieguma
par apgaismojuma un gājēju ietves izbūvi Dzidriņu ciemā izskatīšana.
Konstatē:
[1] Stopiņu novada domē 24.10.2017 saņemts Dzidriņu ciema iedzīvotāju kolektīvs
iesniegums, kurā ir teikts:
"Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldībām ir šādas
funkcijas: (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (…); ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu (…)
Ar šo izsakām pateicību par laternu uzstādīšanu un apgaismojuma nodrošināšanu ceļa posmā
no krustojuma ar P5 šoseju līdz Ulbrokas kapiem. Tas ir pozitīvi vērtējams vides risinājums, kas
svarīgs gan gājējiem, gan velo un autobraucējiem. Tomēr, apgaismojuma nodrošināšana tikai šajā
ceļa posmā ir nepietiekama un neatrisina apgaismojuma problēmu pašā Dzidriņu ciemā.
Kā zināms, Dzidrinu ciemā apgaismojums nav nodrošināts. Tas nozīmē, ka diennakts tumšajā
laikā (it īpaši tas ir aktuāli rudenī un ziemā, kad tumsa iestājas pietiekami agri) vietējiem
iedzīvotājiem ir ierobežota vai pat pilnīgi liegta iespēja pārvietoties ciema teritorijā, piemēram, nokļūt
no sabiedriskā transporta pieturas savai mājai. Šajā sakarā vēršam uzmanību, ka ciemā dzīvo daudz
nepilngadīgu bērnu, kuri patstāvīgi iet mājās pēc skolas un ārpus skolas aktivitāšu sekcijām un
nodarbībām. Pārvietošanās pilnīgā tumsā apdraud gan bērnu, gan pārējo iedzīvotāju drošību un
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veselibu. Tāpat tas paaugstina ceļu satiksmes negadījumu risku pat pārvietojoties ar atstarotājiem,
nepietiekamas redzamības dēļ autovadītāji ierauga kājāmgājējus par vēlu, kas var izraisīt a vāriju, it
īpaši sliktu laika apstākļu gadījumā (piemēram, lietusgāzes vai slidena ceļa gadījumā). Bez tam, šo
risku palielina tas, ka kājāmgājēji pārvietojas pa braucamā ceļa malu, jo gājēju ietves par centrālajās
ielās — Cepļa ielā un Dienvidu ielā (uz -Ulbrokas vidusskolas pusi) — arī nav nodrošinātas.
Saskaņā ar noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi" 3.punktu, plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas
paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot
līdzvērtīgu pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības
iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī i nformācijas, sakaru,
elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem.
Saskaņā ar LVS EN 13201 ielu apgaismojums nepieciešams labas redzamības nodrošināšanai
sabiedriskā transporta zonās, lai veicinātu satiksmes drošību, transporta plūsmu un sabiedrības
drošību; minētais attiecas arī uz gājēju ceļu un veloceliņu funkcionālo apgaismojumu, kā arī ielas
braucamās daļas apgaismojumu.
Ņemot vērā visu augstāk lūdzam tuvākajā laikā rast iespēju nodrošināt apgaismojumu
Dzidriņu ciemā, kā centrālajās, tā arī pārējās ielās (sekundārajās ielās apgaismojuma intensitāte
varētu būt mazāka, bet arī šajās ielās apgaismojums nepieciešams).
Tāpat lūdzam nodrošināt gājēju ietves izbūvi vismaz Dzidriņu ciema centrālajās ielās, t.i.,
Cepļa ielā un Dienvidu ielā (tajā Dienvidu ielas posmā, kurā gājēju ietve nav nodrošināta). Stopiņu
novada ciemu lokālplānojumā iekļauto ielu daļu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
7.punkts paredz, ka visām ielām, kuram ielas platums ielas sarkanajās līnijās ir 8 un vairāk metri,
jāizbūvē gājēju ietve viena ielas pusē 1,5 m platumā, nodrošinot gājēju un velobraucēju kustību.
Norādām, ka pārvietošanās gar ceļa malu ir ļoti bīstama, it īpaši runājot par bērniem un ņemot
vērā viņu neuzmanību.
Vēršam uzmanību, ka augstāk minētie jautājumi aktuāli plašai sabiedrības daļai ne tikai
Dzidriņu ciema iedzīvotajiem, bet arī citiem, piemēram, tiem, kuri brauc ciemos pie
radiem/draugiem. Dzidriņu ciemā, apmeklē radinieku kapus, piegādā preces, sniedz ārstniecības
pakalpojumus utt.
Lūdzam izskatīt mūsu iesniegumu un sniegt rakstveida normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
(atbildi lūdzam sniegt elektroniski). Kontaktpersona atbildes sniegšanai — Guntars Sulainis, e-pasta
adrese -guntars.sulainis@gmail.com.
[2] Saskaņā ar Stopiņu novada domes 11.10.2017. lēmumu, protokols Nr.10 ir uzsākta Stopiņu
novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde. Attīstības programmas izstrādes mērķis
ir plānot rīcību kopumu mērķtiecīgai novada attīstībai ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu
pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei
turpmākajos 7 gados. Kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem Attīstības programmas
izstrādē ir iedzīvotāju priekšlikumu sniegšana.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegumu par apgaismojuma un gājēju ietves izbūvi Dzidriņu ciemā, iekļaut kā
priekšlikumu Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei. Priekšlikums tiks
izvērtēts izstrādājot Attīstības programmu, plānotais izskatīšanas termiņš 2018.gada jūnijs.
2. Lēmumu nosūtīt kontaktpersonai Vārds Uzvārds, e-pasta adrese - ,un izsniegt attīstības
programmas izstrādes vadītājai attīstības plānošanas speciālistei Lindai Čakšei.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
2.5. Par žoga saglabāšanu īpašumam Ķiršu iela 3, Dreiliņi.
Vārds Uzvārds /adrese / 20.10.2017. (Domē saņemts 20.10.2017. Nr.2860) iesnieguma
par žoga saglabāšanu īpašumam Ķiršu iela 3, Dreiliņi izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 20.10.2017 saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, kurā lūdz atjauju
saglabāt izbūvēto žogu gar Ķiršu ielu esošajā vietā pie iesniedzējas piederošā īpašuma Ķiršu iela 3.
Savā iesniegumā iesniedzēja norāda, ka īpašumā tika veikta dzīvojamās mājas būvniecība atbilstoši
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2001.g.29.09.saskaņotajam būvprojektam nr. 27-01. Būvējot dzīvojamo māju 2005.-2006.gadā tika
izbūvēts žogs gar īpašuma robežu Būvniecības procesā ir nedaudz neprecīzi izbūvēts žogsmaksimālā atkāpe no īpašuma robežas gar Ķiršu ielu ir 0.6m. 2017.gadā ir mainītas Ķiršu ielas
sarkanās līnijas tās palielinot par 2.5m mums piederošā īpašuma teritorijā (Pielikums Nr.1).
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – 1 (A.Grunde), atturas – nav, Stopiņu novada
dome NOLEMJ:
Piekrist žoga esošajai novietnei gar Ķiršu ielu īpašumā Ķiršu iela 3, Dreiliņi, Stopiņu novadā ar
nosacījumu, ka nepieciešamības gadījumā teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai,
inženierkomunikāciju izbūvei, zemes gabala īpašnieks apņemas žogu pārcelt, ievērojot “sarkanās
līnijas”, Stopiņu novada domes paziņojumā noteiktajā termiņā.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
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Pielikums Nr.1
/pie 31.10.2017. protokola Nr. 11/17, p.5/

2.6. Par žoga saglabāšanu īpašumam Krišjāņi, Dzidriņas.
Vārds Uzvārds /adrese / 30.10.2017. (Domē saņemts 30.10.2017. Nr.2938) iesnieguma
par žoga saglabāšanu īpašumam Krišjāņi, Dzidriņas izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 30.10.2017 saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, kurā lūdz atjauju atstāt
žogu ārpus sarkanās līnijas. Savā iesniegumā iesniedzējs norāda, ka žoga uzstādīšanas laikā
būvētāju pieļautās kļūdas dēl izveidojās nenozīmīga žoga nobīde ārpus sarkanās līnijas (no šosejas
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puses), kas atklājās tikai pēc atkārtotajiem topogrāfiskajiem mērījumiem. Papildu iesniedzējs paziņo,
ka žoga stūris pārtaisīts saskaņā ar būvinspektora norādījumu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – 1 (A.Grunde), atturas – nav, Stopiņu novada
dome NOLEMJ:
Piekrist žoga esošajai novietnei īpašumam Krišjāņi, Dzidriņas, Stopiņu novadā ar nosacījumu,
ka nepieciešamības gadījumā teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai, inženierkomunikāciju
izbūvei, zemes gabala īpašnieks apņemas žogu pārcelt, ievērojot “sarkanās līnijas”, Stopiņu novada
domes paziņojumā noteiktajā termiņā.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.

2.7. Par ātrumvaļņu izbūvi uz Radiostacijas ielas pie Parka ielas 2/4 un Radiostacijas ielas
7a, Stopiņu nov.
Vārds Uzvārds /adrese / 17.10.2017. (Domē saņemts 24.10.2017. Nr.2938) iesnieguma
par satiksmes drošības uzlabošanu Radiostacijas ielā izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 24.10.2017 saņemts kolektīvs iesniegums (kontaktpersona - Vārds
Uzvārds), kurā ir teikts:
"Šobrīd Radiostacijas ielas lielākajā daļā, izņemot Ulbrokas muižas apkārtni, nav noteikti
nekādi braukšanas ātruma ierobežojumi, proti, pa to var braukt tāpat kā pa jebkuru ceļu ārpus
apdzīvotas vietas. Lai gan Radiostacijas ielā atrodas vairākas dzīvojamās mājas un, mūsuprāt, tā ir
Ulbrokas sastāvdaļa, uz to neattiecas arī neviena apdzīvotas vietas ceļazīme. Gribam vērst uzmanību,
ka Radiostacijas ielā vai tuvu tai (piemēram, Lapotņu ielā) pēdējos gados ir uzceltas vairākas
dzīvojamās mājas, kurās ir daudz mazu bērnu un mājdzīvnieku, turklāt būvniecība un attīstība arvien
turpinās. Bērni pa ielu iet uz autobusu, uz Ulbrokas centru vai uz tuvāko rot aļlaukumu. Iedzīvotāji
dodas uz/no autobusa pieturas, pastaigājas ar bērnu ratiņiem, suņiem, brauc ar velosipēdiem. Taču
tai pat laikā pa ielu, kas ir diezgan šaura un bez ietves, bieži traucas automašīnas lielā ātrumā,
apdraudot bērnus un citus gājējus. Pateicamies pašvaldībai par nesenu ielas seguma atjaunošanu,
taču satiksmes drošībai vienlaikus tas devis arī negatīvu ietekmi. Jaunais segums ļauj attīstīt vēl
lielāku ātrumu un ir noņemts ātrumvalnis, kas atradās Radiostacijas ielā pretī mājai Parka ielā 2/4.
Tādēļ, ņemot vērā visu iepriekš minēto, visu apkārtnes iedzīvotāju vārdā lūdzam rast iespējas
Radiostacijas ielā noteikt efektīvus braukšanas ātruma ierobežojumus: Uzstādīt Radiostacijas ielas
sākumā, nogriežoties no autoceļa P4, ceļa zīmi „Apdzīvotas vietas sākums" vai ātruma ierobežojumu
50 km/h un/vai uzstādīt ceļa zīmi „Dzīvojamā zona", sākot ar krustojumu ar Parka ielu. Tāpat lūdzam
rast iespēju uzstādīt uz Radiostacijas ielas ātrumvaļņus pie mājām Parka ielā 2/4 un Radiostacijas
ielā 7a."
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izveidot ātrumvaļņus uz Radiostacijas ielas.
2. Uzdot P/A „Saimnieks" direktoram J.Koponānam izvietojumu saskaņot ar VA/S „Latvijas
Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļu.
3. Lēmumu izsniegt P/A „Saimnieks" direktoram J.Koponānam un Stopiņu novada domes
izpilddirektoram Maksimam Griščenko.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
2.8. Par ceļa zīmju uzstādīšanu uz ceļa Laumas-Kanālmala pie Juglas dzīvnieku
patversmes.
Ceļa zīmju uzstādīšanas uz ceļa Laumas-Kanālmala pie Juglas dzīvnieku patversmes
izskatīšanu.
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot P/A „Saimnieks" direktoram J.Koponānam organizēt ceļa zīmes izvietošanu,
saskaņojot ar VA/S „Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļu:
1.1. Nr. 525 (30km zona) 1 gab.;
1.2. Nr. 526 (30km zonas beigas) 1 gab.;
2. Par precīzu zīmju izvietojumu dabā P/A „Saimnieks" direktoram J.Koponānam sazināties ar
izpilddirektoru.
3. Lēmumu izsniegt P/A „Saimnieks" direktoram J.Koponānam un izpilddirektoram.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.

2.9. Par ceļa zīmju uzstādīšanu "Iebraukt aizliegts" uz Ērgļu ielas (krustojumā ar Garo
ielu).
Dreiliņu ciemata iedzīvotāju 03.10.2017. (Domē saņemts 03.10.2017. Nr.2693) kolektīva
iesnieguma par ceļa zīmju uzstādīšanu uz Ērgļu ielas atkārtota izskatīšana.
Konstatē:
[1] Stopiņu novada domē 03.10.2017 saņemts Dreiliņu ciemata iedzīvotāju kolektīvs
iesniegums par ceļa zīmju uzstādīšanu "Iebraukt aizliegts" uz Ērgļu ielas (krustojumā ar Garo ielu),
kurā raksta, ka "2016 gada vasarā ceļa posms Ērgļu iela - Zaļenieku iela - Viršu iela atradās avārijas
stāvoklī. Ciemata iedzīvotāji par saviem līdzekļiem veica pilnu ceļa virskārtas nomaiņu un sadarbībā
ar pašvaldību tika uzstādītas ceļa zīmes „dzīvojamā zona". Ar virskārtas nomaiņu uz doto brīdi ir
vairāk kā desmit reizes (~200 automašīnām dienas laikā) palielinājusies automašīnu kustība, kas ir
skaidrojama ar to ka ceļa posms tiek izmantots, tai apbrauktu sastrēgumus, kas veidojas uz Lubānas
ielas. Diemžēl apbraukšanu izmanto arī pārkrautas smagās automašīnas, kas nedrīkst ie braukt
teritorijā -„dzīvojamā zona". Ņemot vērā ceļa noslogojumu un intensitāti veidojas bedres un ceļš drīz
būs atkal avārijas stāvoklī. Tā kā galveno automašīnu plūsmu veido „tranzīta" automašīnas, kas
izmanto mūsu atjaunoto ielu sastrēgumu apbraukšanai lūdzam:
1. Uzstādīt ceļa zīmi uz Ērgļu ielas sākuma, (virzienā uz Zaļenieku ielu) krustojumā ar Garo
ielu,
2. Informēt policiju par radušos situāciju, ka tiek ignorēta zīme „dzīvojamā zona" gan no
smago autovadītāju puses, gan no ātruma pārkāpēju puses."
[2] 2017.gada 17.oktobra Stopiņu novada domes Attīstības komitejas sēdē Nr.10/17 tika
nolemts: "Uzdot Stopiņu novada domes izpilddirektoram M. Griščenko un Stopiņu novada PA
“Saimnieks” transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājam A.Senkānam izvērtēt papildus ceļa
zīmju uzstādīšanu par ceļu satiksmes organizēšanu ceļa posmā uz Ērgļu ielas."
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt ceļa zīmju "Iebraukt aizliegts" uzstādīšanu uz Ērgļu ielas krustojumā ar Garo ielu, jo
atbilstoši Stopiņu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Ērgļu iela ir D
kategorijas iela, kas nodrošina savienošanas funkciju.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.

2.10. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
Konstatē:
Stopiņu novada dome 26.04.2017., pieņēma lēmumu protokols nr.97, punkts 2.1.1. par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Skudru iela 1.
Lēmuma lemjošās daļas 2.punkta tabulā zemes vienībai nr.2, neprecīzi norādīts kadastra
apzīmējums un noteiktā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu platību kopsumma 0.1224ha
(Platība – 0.1079ha, kods 0601, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; Platība -0.0145ha,
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kods 1101, Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā)
nesakrīt ar zemes vienības platību (0.1221ha). Minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina lēmuma būtību.
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas,
ja tas nemaina lēmuma būtību”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo
daļu,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Stopiņu novada domes 26.04.2017.lēmuma, protokols nr.87
2.1.1. punktā, lēmuma lemjošās daļas 2.punktā, labojot
zemes vienībai nr. 2 kadastra apz.
80960021566 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1101, zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā platību – 0.0142ha.
2. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai (kac.riga@vzd.gov.lv ) un iesniedzējam
Vārds Uzvārds (e-pasts)

Pamatojums: „Administratīvā procesa likuma” 72. panta 1. daļa.

2.11. Dažādi.
Notiek deputātu diskusijas domes sēdē par atkritumu apsaimniekošanu “Vecaines” dārzos un
iespējamiem risinājumiem.
Deputāti vienojas par jautājuma izskatīšanu Attīstības komitejas sēdē, kas norisināsies 14.11.2017.
plkst. 16.00.

3. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
ziņojums.
Ziņo: R.Ziedonis– iepazīstina ar Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
(turpmāk tekstā VASLDZK) 01.11.2017. protokolu Nr. 11/17.
3.1.1. Vārds Uzvārds /p.k. / 01.11.2017. iesnieguma Nr. 2966 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Uz sēdi ieradies Vārds Uzvārds, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
R. Ziedonis: iesniegumā lūgts, piešķirt apdzīvojamo platību, jo ir pieņemts tiesas lēmums par izlikšanu
no dzīvokļa. Dzīvokļa īre noslēgta ar Vārds Uzvārds, kura maksāja neregulāri un krāja parādu. Vārds
Uzvārds ir I. gr. invalīde un ir noteikta īpaša kopšana. Pats ir pensionārs un III. grupas invalīds. Lūdz
viņam piešķirt apdzīvojamo platību, apņemas turpmāk laicīgi maksāt visus īres pakalpojumus.
Vārds Uzvārds: ir bijušas vairākas vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu, kuras netika pildītas.
Tad pats ir vērsies PA “Saimnieks”, lai noslēgtu vienošanos par parāda pakāpenisku samaksu, bet
saņēma atteikumu. Tagad rēķinus apmaksā pilnā apmērā un termiņā.
R. Ziedonis: skaidro par kārtību un kritērijiem kādā pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamās telpas.
Iesniegumā, Jūs lūdzat piešķirt dzīvojamo telpu tikai sev?
Vārds Uzvārds: Lūdz izskatīt iespēju palikt esošajā dzīvojamajā platībā noslēdzot vienošanos par
parāda pakāpenisku samaksu, jo nav citas iespējas kur dzīvot. Arī Vārds Uzvārds ir kopjama un viņai
arī nav citu dzīvojamo telpu variantu.
R. Ziedonis: kādu summu mēnesī varat segt no parāda?
Vārds Uzvārds: papildus tekošajiem maksājumiem 100.00 Euro.
R. Ziedonis: lēmums būs 13.11.2017. pēc plkst. 14:00.
Vārds Uzvārds: lēmumu vēlas saņemt personīgi.
R. Ziedonis: informē, ka lēmumu varēs saņemt Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads 13.11.2017.
pēc plkst. 14:00 pie sekretāres 2.st.
Iesniedzējs pamet sēdi.
Informācijas iegūšanas procesā noskaidrots: Rīgas rajona tiesa 2017.gada 31.oktobrī atklātā tiesas
sēdē videokonferences režīmā izskatīja civillietu Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”
prasībā pret Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu
no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, dzīvojamās telpas īres maksas un
maksas par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem parāda piedziņu (Lietas Nr.C33564216).
nosprieda: prasību apmierināt daļēji.
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Izbeigt tiesvedību prasības daļā par parāda 190,58 euro apmērā par laika periodu no 2012.gada
1.jūnija līdz 2017.gada 1.septembrim solidāru piedziņu no Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds
Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods.
Izbeigt 2006.gada 9.augusta dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.266 un izlikt Vārds Uzvārds, personas
kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, no dzīvojamās telpas adrese,
bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Piedzīt solidāri no Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, par labu Stopiņu
novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”, reģistrācijas Nr.90001673167, parādu 2478,32 euro
apmērā par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu par
laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 1.jūnijam.
Piedzīt solidāri no Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds,
personas kods, par labu Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”, reģistrācijas
Nr.90001673167, parādu 2048,75 euro apmērā par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu par laika periodu no 2012.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 1.septembrim.
Piedzīt solidāri no Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds,
personas kods, par labu Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”, reģitrācijas
Nr.90001673167, likumiskos nokavējuma procentus 678,39 euro par laika periodu no 2013.gada
1.oktobra līdz 2017.gada 1.septembrim.
Piedzīt solidāri no Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds,
personas kods, par labu Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”, reģistrācijas
Nr.90001673167, tiesas izdevumus 525,73 euro.
Samaksa veicama Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”, reģistrācijas Nr.90001673167,
norēķinu kontā LV68UNLA0033300609316, AS “SEB banka”.
Atzīt Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”, reģistrācijas Nr.90001673167, tiesības par
laiku līdz sprieduma izpildei saņemt solidāri no atbildētājiem Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds
Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, likumiskos 6% gadā no parāda
pamatsummas 4527,07 euro.
Piedzīt no Vārds Uzvārds, personas kods, par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 3,70
euro.
Piedzīt no Vārds Uzvārds, personas kods par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 3,70
euro.
Piedzīt no Vārds Uzvārds, personas kods par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 3,70
euro.
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi maksājami, norādot šādus saņēmēja bankas rekvizītus –
saņēmējs: Tiesu administrācija, NMR 90001672316, ar PVN apliekamās personas reģ.
Nr.LV90001672316,
saņēmēja
iestāde:
Valsts
kase,
BIC
kods
TRELLV22,
konta
Nr.LV51TREL2190458019000, maksājuma mērķis: EKK 21499 un dati lietas identificēšanai.
Sprieduma labprātīgai izpildei noteikt termiņu – 10 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.
Labprātīgi izpildot spriedumu daļā par tiesas izdevumu – ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu piedziņu
valsts labā, maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegt Rīgas rajona tiesā.
Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesā,
apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.
Pieaicinātā Sociālā dienesta darbiniece sniedz ziņas par iesniedzēju.
Deputātu diskusijas.
Atbilstoši 2017. gada 28. jūnija Stopiņu novada domes Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu
komitejas nolikuma 2.2.10. apakšpunkta nosacījumiem, kur noteikts, ka komiteja: Izskata parādnieka
lūgumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu pieņemot lēmumu. Atbilstoši solidāri atbildīgā īrnieka
Vārds Uzvārds lūgumam, izvērtējot Sociālā dienesta sniegto informāciju par ģimenes sociālo situāciju
un parādsaistību atgūšanas iespēju
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piekrist apturēt Rīgas rajona tiesas 2017. gada 31. oktobra sprieduma izpildi (Lietas
Nr.C33564216) ar šādiem nosacījumiem un termiņiem:
2.

Vārds Uzvārds Stopiņu novada pašvaldības aģentūrā “Saimnieks” viena mēneša laikā slēgt
vienošanos par parāda pakāpenisku samaksu, ievērojot, Rīgas rajona tiesas 2017. gada 31.
oktobra spriedumā norādītās summas.
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3.

Vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu nosacījumos ietvert: ja netiek veikts kāds no
maksājumiem saskaņā ar vienošanās grafiku, vai netiek apmaksāti ikmēneša rēķini norādītajā
termiņā un apmērā, vienošanās zaudē spēku un Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai
“Saimnieks” ir tiesības bez papildus brīdinājuma uzsākt Rīgas rajona tiesas 2017. gada 31.
oktobra sprieduma (lieta Nr. C33564216) izpildi, iesniedzot izpildu rakstu zvērinātam tiesu
izpildītājam.

4.

Minimālā parāda atmaksas summa mēnesī EUR 100.00 (viens simts Euro un 00 centi),
papildus

katru

mēnesi

apmaksājami

ikmēneša

rēķini

par

īri/apsaimniekošanu

un

komunālajiem pakalpojumiem.
5.

Parāda atmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 2017. gada decembrī.

6.
Lēmuma izrakstu izsniegt arī Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.2. Vārds Uzvārds /p.k. /, Vārds Uzvārds /p.k. /, Vārds Uzvārds /p.k. / un Vārds
Uzvārds / p.k. / 24.10.2017. iesnieguma Nr. 2892 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Iesniedzēji lūdz piešķirt kopēju dzīvojamo platību.
Iesniegumā norādīts: Tā kā es, Vārds Uzvārds, personas kods:, esmu zaudējis savu nekustamu
īpašumu, kur dzīvoja arī visa mana ģimene (visi pārējie manas ģimenes locekļi, tuvinieki - mani bērni
Vārds Uzvārds, personas kods:, Vārds Uzvārds, personas kods:, un Vārds Uzvārds, personas kods:,
kas ir pieauguši), un šobrīd man nav ne līdzekļu, ne arī savas dzīvesvietas, kur varētu dzīvot, es jau
iepriekš biju griezies Stopiņu novada pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt mūs ar dzīvojamo platību.
Tā kā mana dzimtā valoda nav latviešu valoda, un es nepārzinu juridiska rakstura jautājumus, es
iepriekš nebiju juridiski korekti izteicis savu lūgumu pašvaldībai, attiecībā uz dzīvojamās platības
piešķiršanu, kā rezultātā pašvaldība bija izskatījusi iespēju nodrošināt ar dzīvojamo platību tikai mani
vienu, atsevišķi, kas šobrīd man nav pieņemams un arī iespējams vairāku apstākļu dēļ.
Es, Vārds Uzvārds, personas kods:,esmu III grupas invalīds, un tēvs saviem trīs dēliem - Vārds
Uzvārds, personas kods:, Vārds Uzvārds, personas kods:, un Vārds Uzvārds, personas kods:, kuri (visi
trīs) ir II grupas invalīdi. Mana invaliditāte ir saistīta ar kustību traucējumiem, dēliem - garīga rakstura
(jau kopš bērnības), līdz ar ko mūsu ģimene jau iepriekš tieši šo iemeslu dēļ (saslimšanu dēļ) ilgstoši
dzīvojām kopā vienā dzīvesvietā, lai viens otru atbalstītu, un palīdzētu risināt sadzīviska rakstura
problēmas, tādēļ arī šobrīd mūsu lūgums izskatīt un rast iespēju piešķirt mums vienu kopēju
dzīvesvietu pamatots ar mūsu katra veselības stāvokli (visu mūsu invaliditāti).
Ņemot vērā mūsu veselības stāvokli, invaliditāti un saslimšanas raksturu (kas saistīta gan ar kustības
traucējumiem/ierobežojumiem, gan garīgās veselības problēmām), to, ka arī iepriekš, ņemot vērā
minētās veselības problēmas, mēs kā ģimene dzīvojām kopējā dzīvesvietā (adrese, īpašums šobrīd
atsavināts), kur mēs kā vienas ģimenes locekļi (tuvinieki), ņemot vērā mūsu katra saslimšanas raksturu
un smagumu, sniedzām viens otram nepieciešamo palīdzību un atbalstu gan sadzīvē, gan veselības
problēmu risināšanā, uzskatām, ka vienas dzīvojamās platības piešķiršana mums kā tuviniekiem būtu
augstāk minētajiem apstākļiem un dzīves situācijai atbilstošs lēmums, kā arī būtisks atbalsts mums
gan sadzīves, gan ar veselības problēmām saistītu jautājumu risināšanā, un šī iemesla dēļ mēs lūdzam
Stopiņu novada pašvaldību izskatīt mūsu lūgumu, un rast iespēju piešķirt mums kā tuviniekiem
(ģimenei) kopēju dzīvojamo platību.
Es, Vārds Uzvārds, personas kods:, esmu saņēmis Stopiņu novada domes 11.10.2017. lēmumu, un arī
nekavējoties iepazinies un apskatījis dabā visas sešas man piedāvātās dzīvojamās platības, taču
piedāvātais neatbilst, un es nevaru to pieņemt augstāk minēto apstākļu un iemeslu dēļ. Kā jau
paskaidrots šajā iesniegumā, iepriekš nebija korekti noformulēts lūgums pašvaldībai, es, Vārds
Uzvārds, un mani dēli Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nebijām izteikuši to pietiekami
skaidri, lai pašvaldība varētu to izskatīt atbilstoši mūsu dzīves situācijai.
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Konstatējot notikušo, kas šobrīd arī izraisījis neatbilstošo kļūmīgo situāciju, t.sk., pašvaldības pieņemto
lēmumu piešķirt atsevišķu dzīvojamo platību, es 18.10.2017. biju ieradies uz komitejas sēdi, lai
paskaidrotu, ko es un mani dēli iepriekš bija domājuši, iesniedzot savu parakstīto lūgumu pašvaldībai,
ar lūgumu piešķirt mums kā ģimenei dzīvojamo platību.
Šobrīd mēs uzturamies pie saviem radiem un paziņām, kuri aiz līdzcietības, savu iespēju robežās ir
piekrituši īslaicīgi sniegt mums pajumti un palīdzību, un lūdzam mums adresēto korespondenci nosūtīt
uz mūsu šābrīža dzīvesvietas adresi.
Mums, visām iesniegumā minētajām personām ir piešķirts arī trūcīgās personas statuss.
Atvainojoties par iepriekš nekorekti noformulēto lūgumu, mēs, Vārds Uzvārds, personas kods:, Vārds
Uzvārds, personas kods:, Vārds Uzvārds, personas kods:, un Vārds Uzvārds, personas kods:, lūdzam
Stopiņu novada pašvaldību izskatīt šo mūsu lūgumu, un rast iespēju piešķirt mums kā tuviniekiem,
vienas ģimenes locekļiem (kam ir veselības traucējumi, un kuri šādā situācijā var sniegt viens otram
savstarpēju palīdzību un atbalstu sadzīves jautājumu risināšanā) kopēju dzīvojamo platību.
Deputātu diskusijas komitejas sēdē.
Ievērojot komitejas rīcībā esošos lietas materiālus, kā arī to, ka Iesniedzēju situācijas apraksts atšķiras
no lietā jau esošās un iesniegtās informācijas, tostarp, ir konstatēts, ka palīdzību lūdz arī personas,
kas nav uzņemtas Stopiņu novada domes 1. reģistra – „Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšana” Pirmām kārtām nodrošināmo personu rindā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt Vārds Uzvārds /p.k. /, Vārds Uzvārds /p.k. /, Vārds Uzvārds /p.k. / un Vārds Uzvārds /
p.k. / 24.10.2017. iesnieguma Nr. 2892 izskatīšanu.
2. Pagarināt administratīvā akta “par dzīvojamo telpu piešķiršanu Vārds Uzvārds /p.k. /, Vārds
Uzvārds /p.k. /, Vārds Uzvārds /p.k. / un Vārds Uzvārds / p.k.” izdošanu līdz 2017. gada 6.
decembrim. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejā 24.10.2017. iesniegumu
Nr. 2892 izskatīt 29.11.2017.
Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punkts, 64. panta otrā daļa.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.3. Vārds Uzvārds /p.k. / 26.10.2017. iesnieguma Nr. 2911 izskatīšana/ adrese /
Konstatēts:
2017. gada 4. oktobra Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdē (Protokols Nr.
9) brīvā dzīvojamā fonda piedāvāšana, tika nolemts ieteikt (2017. gada 11. oktobra Stopiņu novada
domes sēdē Protokols Nr. 10 apstiprināts): Iesniedzējam tika piedāvāts īrēt dzīvojamo telpu pēc
izvēles, kas iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā, ievērojot dzīvojamo telpu
piedāvāšanas kritērijus un rindā reģistrēšanās secību, t.i. ja gadījumā uz vienu dzīvojamo telpu būs
pieteikušies vairākas personas, priekšroka tiks dota personai, kuras kārtas numurs rindā ir vispirms.
Tostarp, tika noteikti termiņi: Iepriekš norādīto dzīvojamo telpu apskates laiks no 23.10.2017.27.10.2017., par pieņemto lēmumu (piekrist vai atteikt piedāvātās dzīvojamās telpas īrēšanai) – atbildi
sniegt rakstiski Stopiņu novada domei 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kurā ir iespējams iepazīties
ar piedāvātajām dzīvojamajām telpām (līdz 03.11.2017.).
Vārds Uzvārds iesniegumā norāda, ka piekrīt īrēt adrese.
Iesniedzējs ir reģistrēta 1. reģistra – Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas – Vispārīgajā
kārtībā nodrošināmo personu rindā ar kārtas Nr. 7.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atlikt Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu līdz iestājas paziņojumā norādītais termiņš 03.11.2017.
3.1.4. Vārds Uzvārds / 27.10.2017. iesnieguma Nr. 2925 izskatīšana / adrese/
Konstatēts:
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Iesniedzēja norāda, ka saņemot Protokolu Nr. 10, ir spiesta atteikties no dotās piedāvājuma
dzīvojamās platības Cekulē, sakarā ar to, ka ir cukura diabēta slimniece, tad zāles, produktus atved
mazmeita, bet pārcelšanās gadījumā, viņai nebūs tādas iespējas tik bieži pievest visu nepieciešamo.
Līdz ar to ir spiesta gaidīt piedāvājumu Ulbrokas vai Sauriešu apvidū, kur ir gan augstāka līmeņa
infrastruktūras attīstība, gan iespējas ātrākai nokļūšanai līdz ambulancei, aptiekai un veikalam.
2017. gada 4. oktobra Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdē (Protokols Nr.
9) brīvā dzīvojamā fonda piedāvāšana, tika nolemts ieteikt (2017. gada 11. oktobra Stopiņu novada
domes sēdē Protokols Nr. 10 apstiprināts): Iesniedzējai tika piedāvāts īrēt dzīvojamo telpu pēc izvēles,
kas iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā, ievērojot dzīvojamo telpu piedāvāšanas
kritērijus un rindā reģistrēšanās secību, t.i. ja gadījumā uz vienu dzīvojamo telpu būs pieteikušies
vairākas personas, priekšroka tiks dota personai, kuras kārtas numurs rindā ir vispirms. Tostarp, tika
noteikti termiņi: Iepriekš norādīto dzīvojamo telpu apskates laiks no 23.10.2017.-27.10.2017., par
pieņemto lēmumu (piekrist vai atteikt piedāvātās dzīvojamās telpas īrēšanai) – atbildi sniegt rakstiski
Stopiņu novada domei 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kurā ir iespējams iepazīties ar piedāvātajām
dzīvojamajām telpām (līdz 03.11.2017.).
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Vārds Uzvārds Iesniegumu par atteikšanos no piedāvātajām dzīvojamām platībām pievienot 1. reģistra
– Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas - Vispārīgajā kārtībā nodrošināmo personu rindas
reģistra Jekaterinas Salmiņas lietai.
Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 59. panta 1.daļa
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.5. Vārds Uzvārds /p.k. /05.10.2017. iesnieguma Nr. 2705 atkārtota izskatīšana/
adrese/
Konstatēts:
2017. gada 18. oktobra Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdē (Protokols Nr.
10) izskatot Vārds Uzvārds 05.10.2017. iesniegumu Nr. 2705, kur iesniedzējs lūdz piešķirt dzīvojamo
platību, jo īpašnieks pārdeva zemi, pagaidām dzīvo pie draugiem, tika nolemts ieteikt (2017. gada 25.
oktobra Stopiņu novada domes sēdē Protokols Nr. 11 apstiprināts): Stopiņu novada domes Sociālajam
dienestam apsekot iesniedzēju tā dzīvesvietā un iesniegt Veselības aizsardzības, sociālo lietu un
dzīvokļu komitejai atzinumu par Vārds Uzvārds sociālo situāciju.
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Sociālā dienesta vadītājas atzinums
(31.10.2017. Nr. 1-4.1/119). Atzinumā norādīts:
Pamatojoties uz Vārds Uzvārds iesniegumu par sociālās situācijas izvērtēšanu dzīvojamās platības
piešķiršanai, VASLDZ komitejas lūgumu, kā arī Stopiņu novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu,
protokols Nr. 11, par Vārds Uzvārds sociālās situācijas atzinumu, sociālais dienests dara zināmu, ka
2017. gada 5. oktobrī Sociālais dienests ir apsekojis Vārds Uzvārds, personas kods, faktisko dzīvesvietu
mājas adrese, un 2017. gada 10. oktobrī deklarēto dzīvesvietu - adrese.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, pārbaudot datus no Iedzīvotāju reģistra
pašvaldības sociālās informācijas sistēmā SOPA un ar lietu saistītos apstākļus, kā arī apsekojot Vārds
Uzvārds faktisko un deklarēto dzīvesvietu konstatēts, ka šobrīd Vārds Uzvārds mitinās pašvaldības
īpašumā pie Vārds Uzvārds. Kā paskaidroja dzīvokļa īrnieks, Vārds Uzvārds pie viņa uzturas tikai naktīs,
jo dzīvesvietas neesot, būda, kurā Vārds Uzvārds dzīvojis, esot nojaukta un Vārds Uzvārds nepiekrīt
turpmāk Vārds Uzvārds izmitināt pie sevis. Apsekošanas laikā tika konstatēts fakts, ka dzīvesvietu
(būdu), kurā Vārds Uzvārds deklarēts un mitinājās līdz 2017. gada septembrim, īpašnieks ir nojaucis.
Vārds Uzvārds deklarēts pašvaldībā no 2014. gada. Normatīvajos aktos noteikto apgādnieku nav.
Vārds Uzvārds, kā klients – trūcīga persona datu bāzē reģistrēta no 2015. gada janvāra. Šobrīd statuss
pagarināts no 01.09.2017 līdz 30.11.2017, izziņas Nr.176. Saņem garantētā minimālā ienākuma
pabalstu, kā ilgstošais bezdarbnieks (no 2015. gada).
Ņemot vērā iepriekšminētos faktus, konstatēts, ka Vārds Uzvārds sociālā situācija atbilst šādiem
kritērijiem izvērtējot dzīvojamās platības piešķiršanas nepieciešamību:
Atzinuma kritēriji:
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1. Vārds Uzvārds – ilgstošs bezdarbnieks (reģistrējies NVA, piešķirts bezdarbnieka statuss no
2015. gada janvāra);
2. Sociālā dienesta klients – trūcīga persona, garantētā minimālā ienākuma (GMI) saņēmējs no
2015 gada janvāra;
3. Nepieder īpašums – dzīvojamā platība, kurā ir deklarēts un dzīvoja, nojaukta;
4. Nav pastāvīgas dzīvesvietas.
Komiteja izvērtējot tās rīcībā esošo Stopiņu novada domes Sociālā dienesta sniegto atzinumu,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzņemt Vārds Uzvārds personas kods (viena persona) Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšana vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā ar kārtas numuru 9.
Pamatojums: Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „ Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”, 12.punkta 12.2. apakšpunkts.
Stopiņu novada domes Sociālā dienesta 2017. gada 31. oktobra atzinums Nr. 1-4.1/119.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, un 9. panta otro daļu Dokuments, kas
sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
3.1.6. Stopiņu novada p/a „Saimnieks” reģ. nr. 90001673167/ 21.09.2017. iesnieguma
Nr. 2622 izskatīšana / Institūta 30, Ulbroka, Stopiņu novads/
Konstatēts:
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (24.10.2017. Nr. 43) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 24. oktobrī ir
izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” 2017. gada 21. septembra iesniegumu
Nr.2622 Stopiņu novada domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods,
un viņas nepilngadīgam bērnam Vārds Uzvārds, personas kods, Līdumnieku ielā 6-7, Sauriešos,
Stopiņu novadā, sakarā ar to, ka personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz iesniegumu un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja ir uzsākusi pārbaudi par Vārds
Uzvārds, personas kods, un nepilngadīgā bērna Vārds Uzvārds tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu
Līdumnieku ielā 6-7, Sauriešos, Stopiņu novadā.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 05.03.2001.gadā nav norādīts. Viņas
nepilngadīgam bērnam, Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 04.08.2005. arī nav
norādīts.
[2] Vārds Uzvārds nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūru
“Saimnieks”.
[3] Vārds Uzvārds 2017. gada 4. oktobrī tika nosūtīta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties
2017.gada 16.oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā pie Dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņas un nepilngadīgā bērna tiesisko
pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā telpā. Persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai
norādītajā termiņā, kā arī citā laikā. Persona nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt vai mainīt
uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par
sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Šī likuma 3.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot,
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izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā
noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums
pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo daļu
kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz
šo deleģējumu Ministru kabinets 2003.gada 11.februārī ir izdevis noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts, ka iestāde personas deklarācijā
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
Ministra kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājumam dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību. Tādējādi, iestādei ir jāvērtē, vai dzīvojamā platība, kura norādīta kā deklarētāja
dzīves vieta, ir tā faktiskā dzīvesvieta, vai šajā dzīvesvietā deklarētā persona ir sasniedzama (ņemot
vērā Civillikuma 7.panta otro daļu: „vienai personai var būt arī vairākas dzīves vietas”), kā arī, vai
deklarētājai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda, ka Vārds Uzvārds ar Stopiņa novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nav noslēgts
rakstisks līgums vai slēgta cita veida vienošanās par dzīvojamo telpu lietošanu.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Faktu, ka Vārds Uzvārds un viņas bērna, Vārds Uzvārds faktiskā dzīvesvieta ir nezināma, jo ar Vārds
Uzvārds nav kontakta, nevar apstiprināt vai noliegt. To nevar pārbaudīt, jo nav zināma personu
konkrēta atrašanās vieta.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka personai – Vārds Uzvārds, personas kods, un viņas
nepilngadīgam bērnam Vārds Uzvārds nav tiesiska pamata būt deklarētiem minētajā adresē. Kā arī
nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti, persona nav sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu,
dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. (Augstākās tiesas 2011.gada 10.novembra
rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-822/2011 8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma
lietā Nr. SKA-1015/2011 12.punkts, 2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-391/2012
12.punkts.)
Pamats:
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Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde
anulē, ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, un viņas nepilngadīgam bērnam Vārds
Uzvārds, personas kods, kuri deklarēti adrese Līdumnieku ielā 6-7, Saurieši, Stopiņu novads.
Pamatojums – personām nav tiesiska pamata būt deklarētām minētajā adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.7. Stopiņu novada p/a „Saimnieks” reģ. nr. 90001673167/ 21.09.2017. iesnieguma
Nr. 2622 izskatīšana / Institūta 30, Ulbroka, Stopiņu novads/
Konstatēts:
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (24.10.2017. Nr. 44) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 24. oktobrī ir
izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” 2017.gada 21.septembra iesniegumu
Nr.2622 Stopiņu novada domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods,
Līdumnieku ielā 6-7, Sauriešos, Stopiņu novadā, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz iesniegumu un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja ir uzsākusi pārbaudi par Vārds
Uzvārds, personas kods, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu Līdumnieku ielā 6-7, Sauriešos, Stopiņu
novadā.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 05.03.2001.gadā nav norādīts. Arī viņa
mātei, Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 05.03.2001.gadā
nav norādīts.
[2] ] Vārds Uzvārds un viņa mātei Vārds Uzvārds dzīvojamās telpas īres līgums ar Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks” nav noslēgts.
[3] Vārds Uzvārds 2017.gada 4.oktobrī tika nosūtīta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties
2017.gada 16.oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā pie Dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu deklarēt
dzīvesvietu minētajā dzīvoklī. Persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai norādītajā termiņā, kā
arī citā laikā. Persona nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt vai mainīt uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par
sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Šī likuma 3.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot,
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā
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noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums
pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo daļu
kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz
šo deleģējumu Ministru kabinets 2003.gada 11.februārī ir izdevis noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts, ka iestāde personas deklarācijā
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
Ministra kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājumam dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību. Tādējādi, iestādei ir jāvērtē, vai dzīvojamā platība, kura norādīta kā deklarētāja
dzīves vieta, ir tā faktiskā dzīvesvieta, vai šajā dzīvesvietā deklarētā persona ir sasniedzama (ņemot
vērā Civillikuma 7.panta otro daļu: „vienai personai var būt arī vairākas dzīves vietas”), kā arī, vai
deklarētājai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda, ka Vārds Uzvārds ar Stopiņa novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nav noslēgts
rakstisks līgums vai slēgta cita veida vienošanās par dzīvojamo telpu lietošanu.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Faktu, ka Vārds Uzvārds faktiskā dzīvesvieta ir nezināma, jo ar šo personu nav kontakta, nevar
apstiprināt vai noliegt. To nevar pārbaudīt, jo nav zināma personas konkrēta atrašanās vieta.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka personai – Vārds Uzvārds, personas kods, nav tiesiska pamata
būt deklarētiem minētajā adresē. Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti,
persona nav sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai
nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē. (Augstākās tiesas 2011.gada 10.novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-822/2011
8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-1015/2011 12.punkts,
2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde
anulē, ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kurš deklarēts adrese Līdumnieku ielā 6
dz. 7, Saurieši, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
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Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.8. Stopiņu novada p/a „Saimnieks” reģ. nr. 90001673167/ 21.09.2017. iesnieguma
Nr. 2624 izskatīšana / Institūta 30, Ulbroka, Stopiņu novads/
Konstatēts:
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (24.10.2017. Nr. 45) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 24. oktobrī ir
izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” 2017.gada 21.septembra iesniegumu
Nr.2624 Stopiņu novada domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods,
kura deklarēta Līdumnieku ielā 6-2, Sauriešos, Stopiņu novadā, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz iesniegumu un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja ir uzsākusi pārbaudi par Vārds
Uzvārds, personas kods, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu Līdumnieku ielā 6-2, Sauriešos, Stopiņu
novadā.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 06.06.2002 gadā nav norādīts.
[2] 2007.gada 12.jūlijā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.315 starp Stopiņu novada pašvaldības
aģentūru “Saimnieks” un Vārds Uzvārds, personas kods, ar termiņu uz nenoteiktu laiku. Līguma
pielikumā par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām iekļauti īrnieces bērni, to skaitā arī Vārds Uzvārds.
[3] 2016.gada 1.septembrī starp Stopiņu novada pašvaldības aģentūru “Saimnieks” un Vārds Uzvārds
noslēgta vienošanas Nr.2 pie 2007.gada 12.jūlija Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.315, pusēm
vienojoties, pilnībā izbeigt savstarpēji noslēgto īres līgumu ar 2016.gada 10.septembri.
[4] Vārds Uzvārds 2017.gada 4.oktobrī tika nosūtīta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties
2017.gada 16.oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā pie Dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu deklarēt
dzīvesvietu minētajā telpā. Persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai norādītajā termiņā, kā
arī citā laikā. Persona nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt vai mainīt uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par
sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Šī likuma 3.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot,
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā
noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums
pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo daļu
kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz
šo deleģējumu Ministru kabinets 2003.gada 11.februārī ir izdevis noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā
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anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts, ka iestāde personas deklarācijā
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
Ministra kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājumam dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību. Tādējādi, iestādei ir jāvērtē, vai dzīvojamā platība, kura norādīta kā deklarētāja
dzīves vieta, ir tā faktiskā dzīvesvieta, vai šajā dzīvesvietā deklarētā persona ir sasniedzama (ņemot
vērā Civillikuma 7.panta otro daļu: „vienai personai var būt arī vairākas dzīves vietas”), kā arī, vai
deklarētājai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda, ka Vārds Uzvārds ar Stopiņa novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nav noslēgts
rakstisks līgums vai slēgta cita veida vienošanās par dzīvojamās telpas lietošanu.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Faktu, ka Vārds Uzvārds faktiskā dzīvesvieta ir nezināma, jo ar šo personu nav kontakta, nevar
apstiprināt vai noliegt. To nevar pārbaudīt, jo nav zināma personas konkrēta atrašanās vieta.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka personai – Vārds Uzvārds, personas kods, nav tiesiska pamata
būt deklarētai minētajā adresē. Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti,
persona nav sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai
nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē. (Augstākās tiesas 2011.gada 10.novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-822/2011
8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-1015/2011 12.punkts,
2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde
anulē, ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kurš deklarēts adrese Līdumnieku ielā 6
dz. 2, Saurieši, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.9. Stopiņu novada p/a „Saimnieks” reģ. nr. 90001673167/ 21.09.2017. iesnieguma
Nr. 2625 izskatīšana / Institūta 30, Ulbroka, Stopiņu novads/
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Konstatēts:
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (24.10.2017. Nr. 46) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 24. oktobrī ir
izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” 2017.gada 21.septembra iesniegumu
Nr.2625 Stopiņu novada domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods,
kurš deklarēts Institūtu ielā 36-4, Ulbrokā, Stopiņu novadā, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz iesniegumu un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja ir uzsākusi pārbaudi par Vārds
Uzvārds, personas kods, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu Institūtu ielā 36-4, Ulbrokā, Stopiņu
novadā.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 01.03.1982.gadā nav norādīts. [2]
2008.gada 17.jūlijā tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.3/45 starp Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks” un Vārds Uzvārds, personas kods, uz nenoteiktu laiku.
[3] Ar 2015.gada 7.decembra Tukuma rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C33476814 nolemts izbeigt
2008.gada 17.jūlijā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu starp Vārds Uzvārds un Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks”.
[4] Ar 2016.gada 19.oktobra Zemgales apgabaltiesas spriedumu civillietā Nr.C33476814 nolemts izlikt
no dzīvokļa Vārds Uzvārds, personas kods.
[5] 2017.gada 9.februārī Zvērināta tiesu izpildītāja Vārds Uzvārds veic sprieduma izpildi – izlikšanu no
dzīvojamās telpas, Akts Nr. 00030/074/2017-AKT.
[6] Vārds Uzvārds 2017.gada 4.oktobrī tika nosūtīta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties
2017.gada 16.oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā pie Dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu deklarēt
dzīvesvietu minētajā telpā. Persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai norādītajā termiņā, kā
arī citā laikā. Persona nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt vai mainīt uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par
sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Šī likuma 3.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot,
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā
noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums
pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo daļu
kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz
šo deleģējumu Ministru kabinets 2003.gada 11.februārī ir izdevis noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts, ka iestāde personas deklarācijā
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
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Ministra kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājumam dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību. Tādējādi, iestādei ir jāvērtē, vai dzīvojamā platība, kura norādīta kā deklarētāja
dzīves vieta, ir tā faktiskā dzīvesvieta, vai šajā dzīvesvietā deklarētā persona ir sasniedzama (ņemot
vērā Civillikuma 7.panta otro daļu: „vienai personai var būt arī vairākas dzīves vietas”), kā arī, vai
deklarētajam ir (ir bijis) tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda, ka Vārds Uzvārds ar Stopiņa novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nav noslēgts
rakstisks līgums vai slēgta cita veida vienošanās par dzīvojamo telpu lietošanu.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka Vārds Uzvārds, personas kods, nav tiesiska pamata būt
deklarētam minētajā adresē. Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti,
persona nav sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai
nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē. (Augstākās tiesas 2011.gada 10.novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-822/2011
8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-1015/2011 12.punkts,
2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmā daļa: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,
ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kura deklarēta adrese Institūta ielā 36 dz.
4, Ulbroka, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.10. Stopiņu novada p/a „Saimnieks” reģ. nr. 90001673167/ 21.09.2017. iesnieguma
Nr. 2625 izskatīšana / Institūta 30, Ulbroka, Stopiņu novads/
Konstatēts:
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (24.10.2017. Nr. 47) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 24. oktobrī ir
izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” 2017.gada 21.septembra iesniegumu
Nr.2625 Stopiņu novada domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods,
kurš deklarēts Institūtu ielā 36-4, Ulbrokā, Stopiņu novadā, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
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Pamatojoties uz iesniegumu un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja ir uzsākusi pārbaudi par Vārds
Uzvārds, personas kods, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu Institūtu ielā 36-4, Ulbrokā, Stopiņu
novadā.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 25.05.1995.gadā nav norādīts.
[2] 2008.gada 17.jūlijā tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.3/45 starp Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks” un Vārds Uzvārds, personas kods, uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar
īres līguma pielikumu Nr.1, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības piešķirtas Vārds Uzvārds.
[3] Ar 2015.gada 7.decembra Tukuma rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C33476814 nolemts izbeigt
2008.gada 17.jūlijā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu starp Vārds Uzvārds un Stopiņu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks”.
[4] Ar 2016.gada 19.oktobra Zemgales apgabaltiesas spriedumu civillietā Nr.C33476814 nolemts izlikt
no dzīvokļa Vārds Uzvārds, personas kods.
[5] 2017.gada 9.februārī Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa veic sprieduma izpildi – izlikšanu no
dzīvojamās telpas, Akts Nr. 00030/074/2017-AKT.
[6] Vārds Uzvārds 2017.gada 4.oktobrī tika nosūtīta ierakstīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties
2017.gada 16.oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā pie Dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu deklarēt
dzīvesvietu minētajā telpā. Persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai norādītajā termiņā, kā
arī citā laikā. Persona nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt vai mainīt uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par
sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Šī likuma 3.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot,
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Līdz ar
to reģistrētajām ziņām par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā
noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums
pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo daļu
kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. Pamatojoties uz
šo deleģējumu Ministru kabinets 2003.gada 11.februārī ir izdevis noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts, ka iestāde personas deklarācijā
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
Ministra kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
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iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājuma dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar
valsti un pašvaldību. Tādējādi, iestādei ir jāvērtē, vai dzīvojamā platība, kura norādīta kā deklarētāja
dzīves vieta, ir tā faktiskā dzīvesvieta, vai šajā dzīvesvietā deklarētā persona ir sasniedzama (ņemot
vērā Civillikuma 7.panta otro daļu: „vienai personai var būt arī vairākas dzīves vietas”), kā arī, vai
deklarētajam ir (ir bijis) tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda, ka Vārds Uzvārds ar Stopiņa novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” nav noslēgts
rakstisks līgums vai slēgta cita veida vienošanās par dzīvojamo telpu lietošanu.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Faktu, ka Vārds Uzvārds faktiskā dzīvesvieta ir nezināma, jo ar šo personu nav kontakta, nevar
apstiprināt vai noliegt. To nevar pārbaudīt, jo nav zināma personas konkrēta atrašanās vieta.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka Vārds Uzvārds, personas kods, nav tiesiska pamata būt
deklarētam minētajā adresē. Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti,
persona nav sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai
nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē. (Augstākās tiesas 2011.gada 10.novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-822/2011
8.punkts, 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr.SKA-1015/2011 12.punkts,
2012.gada 27.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmā daļa: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,
ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kura deklarēta adrese Institūta ielā 36 dz.
4, Ulbroka, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.11. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas apkopotā informācija.
Konstatēts:
Atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „ Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā” 7. punkta nosacījumiem: “Katru
gadu novembra mēneša pirmajā Komitejas sēdē, Komiteja apkopo informāciju par Pašvaldības
reģistra datiem, Pašvaldības sniegto palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, pašvaldībai piederošu
dzīvojamo telpu uzskaites datus un iesniedz informāciju Domei.”
1. Informācija par Pašvaldības reģistra datiem:
I reģistrs – pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana (divas grupas);
1) pirmām kārtām nodrošināmas personas;
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantā noteiktajām personām (Pirmām kārtām
nodrošināmas personas):
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1

Vārds Uzvārds

1

Datums, kad
persona reģistrēta
palīdzības reģistrā/
datums, kad
reģistrēts
iesniegums par
palīdzības
saņemšanu
05.06.2006.

2
3

Vārds Uzvārds
Vārds Uzvārds

3
1

07.02.2007.
27.08.2012.

4

Vārds Uzvārds

1

20.06.2013.

5

Vārds Uzvārds

4

09.05.2016

6

Vārds Uzvārds

3

30.03.2017.

7

Vārds Uzvārds

1

26.05.2017.

8

Vārds Uzvārds

7

20.07.2017.

9

Vārds Uzvārds

1

28.09.2017

Personas
kārtas
numurs
palīdzības
reģistrā

Reģistrēto
personu
skaits
Vārds, Uzvārds

2) vispārējā kārtībā nodrošināmās personas.
1.reģistrs – Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantā
kārtībā nodrošināmas personas).
Reģistrēto personu skaits
Personas
kārtas
numurs
Vārds, Uzvārds
palīdzības
reģistrā

noteiktajām personām (Vispārējā
Reģistrē
to
personu
skaits

Datums, kad persona
reģistrēta palīdzības
reģistrā/datums, kad
reģistrēts iesniegums
par palīdzības
saņemšanu
19.02.1996.

1

Vārds Uzvārds

1

2

Vārds Uzvārds

1

3
4

Vārds Uzvārds
Vārds Uzvārds

5
3

5

Vārds Uzvārds

3

17.06.2013.

6

Vārds Uzvārds

1

10.04.2017.

7

Vārds Uzvārds

1

14.08.2017.

8

Vārds Uzvārds

2

21.08.2017.

9

Vārds Uzvārds

1

28.08.2017.

25.05.2005.
29.06.2005.
28.05.2013.

II reģistrs – nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamām telpām;
Nav reģistrētu personu.
III reģistrs – palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
Reģistrēto Datums, kad persona
Personas
personu
reģistrēta palīdzības
kārtas
skaits
reģistrā/datums, kad
numurs
Vārds, Uzvārds
reģistrēts
palīdzības
iesniegums par
reģistrā
palīdzības
saņemšanu
1
Vārds Uzvārds
1
16.02.2005.
2

Vārds Uzvārds

1

30

26.08.2010.

3
4

Vārds Uzvārds
Vārds Uzvārds

1
1

19.02.2013.

5

Vārds Uzvārds

5

03.03.2016.

6

Vārds Uzvārds

1

28.02.2016.

7

Vārds Uzvārds

3

05.09.2017.

27.09.2011.

IV reģistrs - sociālo dzīvokļu vai sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana.
Nav reģistrētu personu.
2017. gadā sociālās dzīvojamās telpas statuss tika piešķirts un noslēgti trīs sociālās dzīvojamās
telpas īres līgumi ar trīs personām.
2. Informācija par pašvaldības sniegto palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Četrām personām tika sniegta palīdzība gadījumos, kad tās tika izliktas no īrētās dzīvojamās telpas.
Trīs personām tika sniegta palīdzība gadījumos, kuras ir izliktas no tām piederošā dzīvokļa, jo uz
dzīvokļa īpašumu tika vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem.
Trīs personām tika sniegta palīdzība gadījumos, kuras īrēja dzīvojamo telpu avārijas stāvoklī, par ko
sastādīts Stopiņu novada Būvvaldes akts.
Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā telpa kā speciālistam pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
3. Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu uzskaites dati (sadalījums precizējams).
Pašvaldības īpašumā esošo un nomāto (lietojumā iegūto) dzīvojamo telpu
skaits
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tai skaitā:
neprivatizēto dzīvojamo telpu skaits ( kuru izīrēšana nav saistīta ar palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā)
Dzīvojamo telpu skaits, kas izīrēti, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
neizīrēto dzīvojamo telpu skaits

88
85
10

Notiek deputātu debates domes sēdē.
R.Ziedonis- ierosina aktualizēt Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā ar
dzīvojamo telpu nodrošināmo personu rindu reģistru un Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu
komitejas lēmumā Nr. p.n. 3.1.5. norādīto personu uzņemt Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšana vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā ar kārtas numuru 9.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Aktualizēt Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu
nodrošināmo personu rindu reģistru un Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
lēmumā Nr. p.n. 3.1.5. norādīto personu uzņemt Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana
vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā ar kārtas numuru 9.

4.Finanšu komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 02.11.2017. Protokolu Nr.10.

4.1. Par amata vietas izveidošanu Stopiņu novada Ulbrokas vidusskolas amatu sarakstā.
Amata apraksta projekts Ulbrokas vidusskolas 30.10.2017. iesnieguma Nr. 1-11/351 sagatavotajā
pielikumā Nr.1.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1. Papildināt Stopiņu novada Ulbrokas vidusskolas Amatu sarakstu:
Nr. Amata nosaukums
Profesiju
Amatu katalogs
p.k.
klasifikato
ra kods
1.
Lietvedis, personāla
334104
18. Informācijas apkopošana
vadītājs
lietvedis
un analīze
18.3. Dokumentu pārvaldība
III līmenis Nodrošina
dokumentu pārvaldības
funkciju iestādē, veic
procedūrās aprakstītus, kā arī
sarežģītus un nestandarta
uzdevumus iestādes
dokumentu pārvaldībā
Grupa 8
Max 1093
242303
30. Personāla vadība
Personāla II līmenis Specializējas
vadītājs
noteiktā personāla vadības
jomā
Grupa 8
Max 1093

Faktiskā
slodze
1.00

Faktiskā
darba
alga
650.00

2. Finanšu līdzekļus atlīdzībai paredzēt no Stopiņu novada Ulbrokas vidusskolas budžeta līdzekļiem.

Pielikums Nr.1
Finanšu komitejas protokols Nr.10 p.1

STOPIŅU NOVADA DOME
ULBROKAS VIDUSSKOLA
Reģistrācijas Nr. 4313901107
Vālodzes, Stopiņu novadā, LV - 2130, tālrunis: 67910372, 25144588,
fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________
APSTIPRINU
Ulbrokas vidusskolas direktors
______________________
N. Balabka
___.___.20___.
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LIETVEŽA, PERSONĀLA VADĪTĀJA
DARBA (AMATA) PIENĀKUMU APRAKSTS

32

1. Institūcijas nosaukums

Stopiņu novada domes Ulbrokas vidusskola

2. Struktūrvienības nosaukums
3. Amata nosaukums
4. Kods atbilstoši profesiju klasifikatoram
5. Pakļautība

Lietvedis, personāla vadītājs
3341 04; 2423 03
Pakļauts izglītības iestādes vadītājam, izglītības iestādes
vadītāja vietniekam saimniecības jautājumos

1. Darba mērķis:
Radīt apstākļus izglītības iestādes vadītāja darba pienākumu efektīvai izpildei lietvedības un
personāla vadības jomā. Apstrādāt saņemto un nosūtīto pastu, kārtot personāla lietvedību.
Organizēt personāla darbu.
2. Vispārējie darba pienākumi:
2.1. Lietvedis ir darbinieks, kas pieņem, uzskaita un reģistrē saņemtos, iekšējās un ārējās
apgrozības un nosūtāmos dokumentus.
2.2. Lietvedis ir pakļauts skolas direktoram.
2.3. Lietvedi pieņem darbā un no darba atbrīvo izglītības iestādes direktors normatīvos aktos
noteiktā kārtībā.
2.4. Lietvedis ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Siguldas zonālā valsts
arhīva noteikumus, Ulbrokas vidusskolas Lietvedības nolikumu un šo amata aprakstu.
2.5. Lietvedim ir apaļais zīmogs ar skolas uzrakstu izziņām.
3. Pamatprasības profesionālajai atbilstībai:
3.1. Lietvedim jābūt vismaz vidējai izglītībai.
3.2. Organizatora prasmes un iemaņas.
3.3. Augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana.
3.4. Spēja izstrādāt skolas personāla lietvedības reglamentējošos normatīvos aktus un
dokumentus.
3.5. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus,
izmantojot lietišķās rakstības stilu.
3.6. Spēja nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai.
3.7. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
3.8. Spēja izstrādāt izglītības iestādes lietu nomenklatūru.
3.9. Spēja veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši izglītības iestādes lietu nomenklatūrai.
5.10. Spēja sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.
5.11. Spēja sastādīt arhīva izziņas.
5.12. Spēja izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.
5.13. Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.
5.14. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.
5.15. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
5.16. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu
izmantošanu.
5.17. Spēja brīvi pārvaldīt valsts valodu.
5.18. Spēja sazināties vienā svešvalodā.
5.19. Spēja nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
5.20. Spēja izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības
noteikumu prasības.
4. Galvenie darba uzdevumi un pienākumi:
4.1. Personāla lietveža galvenais uzdevums ir sekmēt izglītības iestādes darbu personāla darba
organizācijas un vadības jomā.
4.2. Lai izpildītu šo uzdevumu:
4.2.1. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos LR normatīvos aktus, kas
reglamentē personāla vadības un lietvedības darbu. Saņem, izskata, reģistrē un iesniedz
vai nosūta dokumentus;
4.2.2. Pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus.
4.2.3. Izstrādāt un noformēt dokumentus, organizatoriskos, rīkojumus, izziņas, sarakstes un
personāla, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.2.4. Noformēt ar personāla vadību saistītus dokumentus:
4.2.4.1. pieņemšanas un atbrīvošanas no darba;
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4.2.4.2. ikgadējā apmaksātā / neapmaksātā atvaļinājuma dokumentu noformēšana,
t.sk., atvaļinājuma perioda aprēķināšana;
4.2.4.3. personāla profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas dokumentu
sagatavošana, rezultātu apkopošana un analīze;
4.2.4.4. darba laika uzskaites dokumentu izstrādāšana, noformēšana un aizpildīšana;
4.2.4.5. darba samaksas dokumentu noformēšana un informācijas sagatavošana
darbiniekiem, t.sk., informācijas par darbinieku darba samaksu, slodzi un
citiem saistītiem jautājumiem sagatavošana un noformēšana;
4.2.4.6. atskaišu sagatavošana izglītības iestādes un valsts pārvaldes institūcijām pēc
nepieciešamības.
4.2.5. Ievērot personas datu informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.
4.2.6. Kontrolēt lietvedībā reģistrēto dokumentu izpildes termiņu ievērošanu.
4.2.7. Pārbaudīt skolā izstrādāto dokumentu noformējuma atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
4.2.8. Sastādīt lietu nomenklatūru, veidot un apstiprināt nomenklatūras lietas.
4.2.9. Uzglabāt personāla dokumentus un izsniegt izziņas par tiem.
4.2.10. Sagatavot un nodot lietas arhīvā.
4.2.11. Apkopot un analizēt izglītības iestādes darba rezultātus.
4.2.12. Noformēt skolas vadības personāla dokumentus datorsalikumā, izgatavot kopijas,
norakstus un izrakstus.
4.2.13. Sagatavot korespondenci, kas iesniedzama izglītības iestādes direktoram.
4.3. Saņemot korespondenci:
4.3.1. izlasīt adresāta nosaukumu uz aploksnes un pieņemt to korespondenci, kas adresēta
organizācijai, struktūrvienībām, darbiniekiem un sabiedriskajām organizācijām;
4.3.2. pārbaudīt aploksnes veselumu.
4.4. Sašķirot korespondenci.
4.5. Atvērt aploksnes un izņemt no tām dokumentus.
4.6. Izskatīt katru dokumentu, kas izņemts no aploksnes, un pārliecināties:
4.6.1. vai adresāta nosaukums uz dokumenta atbilst dokumenta saņēmējas iestādes
nosaukumam;
4.6.2. vai dokumentam ir juridisks spēks;
4.6.3. vai fiziskās personas sniegtajam dokumentam, kas nav rakstīts latviešu, ir pievienots
notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā;
4.6.4. vai iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikumā ir norādīts autora vārds un uzvārds
(juridiskas personas nosaukums), dzīves vai uzturēšanās vieta (juridiskās personas
adrese) Latvijas Republikā un paraksts;
4.6.5. par visu eksemplāru, pielikumu un lapu esamību.
4.7. Pievienot dokumentam aploksni, kurā tas atsūtīts:
4.7.1. ja konstatēta liela laika starpība starp datumiem, kas norādīti pasta zīmogā un uz
dokumenta;
4.7.2. ja tikai pēc aploksnes var noteikt sūtītāja adresi vai dokumenta nosūtīšanas datumu;
4.7.3. ja bojāta aploksne.
4.8. Sašķirot no aploksnēm izņemtos dokumentus:
4.8.1. izpildītājiem bez reģistrācijas nododamie dokumenti;
4.8.2. lietvedībā reģistrējamie dokumenti;
4.8.3. dokumenti, ar kuriem darbu turpinās lietvedis bez to reģistrācijas.
4.9. Reģistrēt dokumentus:
4.9.1. ierakstīt attiecīgajā žurnālā ziņas par dokumentu, kuras nepieciešamas tā
identificēšanai vai izziņu darbam;
4.9.2. izdarīt saņemšanas spiedoga nospiedumu uz dokumenta un katra pielikuma;
4.9.3. norādīt reģistrācijas numuru un datumu reģistrācijas spiedoga spiedumā uz
dokumenta un katra pielikuma.
4.10.
Iesniegt direktoram nepieciešamos dokumentus.
4.11.
Saņemt dokumentus no direktora. Pārliecināties, vai direktors atdevis visus dokumentus.
4.12.
Izlasīt direktora rezolūcijas uz dokumentiem un ierakstīt tās dokumentu reģistrācijas
žurnālā.
4.13.
Izsniegt izpildītājiem dokumentus.
4.14.
Pieņemt no amatpersonām dokumentus, kuri viņiem tika izsniegti, un pārbaudīt:
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4.14.1. vai amatpersona ir parakstījusies par iepazīšanos ar dokumentu un norādījusi
datumu;
4.14.2. vai ir visi pielikumi un lapas;
4.14.3. vai uz dokumenta ir atzīme par izpildi.
4.15. Pieņemt dokumentu, kas jāreģistrē vai jānosūta, un pārbaudīt:
4.15.1. visu noteikto rekvizītu esamību, to satura, noformējuma un izvietojuma noteikumu
ievērošanu;
4.15.2. vai iesniegti visi eksemplāri, pielikumi un lapas;
4.15.3. vai pielikuma satura atklāsts un lapu skaits atbilst satura atklāstam un lapu skaitam,
kas norādīti pavadvēstulē;
4.15.4. vai tiek nodots saņemtais dokuments, kurš izpildīts ar sagatavoto dokumentu.
4.16.
Reģistrēt dokumentus (izņemot nereģistrējamo dokumentu sarakstā uzskaitītos, kā arī
nepilnīgi vai nepareizi noformētos), ierakstot tos attiecīgā žurnālā un uzrakstot uz visiem
dokumenta eksemplāriem reģistrācijas numuru.
4.17.
Izgatavot dokumenta kopijas (ja nepieciešams).
4.18.
Sagrupēt nosūtāmos un iekšējās lietošanas dokumentus pa adresātiem.
4.19. Ielikt nosūtāmos dokumentus aploksnēs, uzrakstīt uz aploksnēm adresātu nosaukumus un
pasta adresi, ziņas par sūtītāju, aizlīmēt aploksnes, uzlīmēt pastmarkas uz aploksnēm.
4.20.
Nosūtīt korespondenci.
4.21.
Izsniegt darbiniekiem reģistrēto nosūtāmo un iekšējās lietošanas dokumentu kopijas (ja
darbiniekam tie nepieciešami darbam).
4.22.
Izgatavot dokumentu projektus, dokumentu norakstus, kopijas vai izrakstus
datorsalikumā.
4.23.
Pārbaudīt izgatavoto dokumentu projektu, norakstu un izrakstu atbilstību pirmrakstam.
Nepieciešamības gadījumā labot kļūdas.
4.24.
Sagatavot lietvedības normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus.
4.25.
Izstrādāt izpildīto dokumentu grupēšanas sistēmu. Šajā nolūkā:
4.25.1. Izskatīt tiesību aktus, kas reglamentē skolas darbību un dokumentu glabāšanas
termiņus, kā arī iepriekšējo gadu lietu nomeklatūras un nomenklatūras lietas un
uz to pamata precizēt dokumentu un noteikt dokumentu grupēšanas (lietu
veidošanas) kritēriju;
4.25.2. Pieprasīt priekšlikumus lietu nosaukumiem tām nomeklatūras lietām, kuras
nomeklatūras darbības gadā veidos amatpersonas;
4.25.3. Formulēt nosaukumus lietām, kuras nomenklatūras darbības gadā veido
lietvedībā;
4.25.4. Izskatīt un precizēt nomenklatūras lietu nosaukumus un glabāšanas termiņus;
4.25.5. Katru gadu izstrādāt skolas lietu nomeklatūras projektu un parakstīt to;
4.25.6. Iesniegt lietu nomenklatūru saskaņošanai skolas Ekspertu komisijai un Siguldas
zonālajam valsts arhīvam, kā arī apstiprināšanai skolas direktoram;
4.25.7. Izgatavot, noformēt un izsniegt lietu nomeklatūru izrakstus tām amatpersonām,
kuras veidos nomenklatūras lietas;
4.25.8. Pēc lietu nomenklatūras darbības gada beigām lietu nomenklatūrā izdarīt
ierakstus, kurus nevarēja izdarīt nomeklatūras izstrādāšanas vai darbības laikā.
4.26. Sākt veidot nomenklatūras lietu tad, kad radies attiecīgajā lietā pirmais ievietojamais
dokuments.
4.27. Sākot lietvedībā veidojamās nomeklatūras lietas, uz pirmā vāka uzrakstīt skolas pilnu oficiālo
nosaukumu, lietas numuru, virsrakstu un glabāšanas laiku, beidzot lietu – tās datējumu, lapu
skaitu, lietas numuru, lietā ievietoto rīkojumu dokumentu numurus (lietām ar rīkojumu
dokumentiem); pēc arhīvā nododamo lietu aprakstu apstiprināšanas Siguldas zonālajā valsts
arhīvā – lietas šifru.
4.28. Saņemot dokumentus pēc izpildes un skolā sagatavotos dokumentus pēc reģistrācijas
ievietot attiecīgajā nomenklatūras lietā, ko veido lietvedībā.
4.29. Sistematizēt lietā ievietojamos dokumentus tādā secībā, kādā tā noteikta tiesību aktos.
4.30. Pastāvīgi glabājamo un ilgtermiņa glabājamo dokumentu nomenklatūras lietās:
4.30.1. Sagatavot, parakstīt, datēt un ievietot lietas sākumā lietā esošo dokumentu
uzskaites sarakstu;
4.30.2. atsevišķi sanumurēt lietas lapas;
4.30.3. sastādīt lietas apliecinājuma rakstu uz atsevišķas lapas un ievietot to lietas beigās;
4.30.4. iešūt dokumentus kartona vākos vai nodot lietas iesiešanai.

35

4.31.
Precizēt uzrakstus uz lietu vākiem.
4.32. Glabāt arhīvā nododamās lietas līdz nodošanai arhīvā, bet lietas, kas nav nododamas
arhīvā, glabāt tiesību aktos noteikto laiku.
4.33. Sastādīt arhīvā nododamo lietu aprakstus.
4.34. Sagatavot pastāvīgi glabājamās un ilgtermiņa glabājamās lietas nodošanai arhīvā.
4.35. Lietvedībā pabeigtas lietas, kuru glabāšanas termiņš ir ar papildu nosacījumu EK, iesniegt
organizācijas Ekspertu komisijai konkrētā glabāšanas termiņa noteikšanai.
4.36.
Izdarīt atzīmes lietu nomenklatūrā par lietu nodošanu arhīvā vai iznīcināšanu.
4.37.
Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
4.38.
Kontrolēt lietvedības noteikumu ievērošanu skolā.
4.39.
Sniegt izziņas par dokumentiem, kas reģistrēti lietvedībā.
4.40.
Nodrošināt dokumentu maksimāli ātru un kvalitatīvu apgrozību skolā un reģistrēt to.
4.41.
Apkopot un analizēt lietvedības darbu kopumā un tā atsevišķus aspektus, ar mērķi
apkopot un sniegt priekšlikumus lietvedības darba uzlabošanai.
4.42.
Rūpēties par žurnāliem, kartītēm, veidlapām, materiāliem, tehniku un inventāru, kas
nepieciešami lietvedības pienākumu ātrai un kvalitatīvai izpildei.
4.43.
Sagatavot personāla lietvedības darbā izmantojamos žurnālus saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
4.44.
Izskaidrot iestādes darbiniekiem lietvedības noteikumus un prasīt to izpildi.
4.45. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un
elektrodrošības noteikumu prasībām.
5. Tiesības:
5.1. Kontrolēt skolas vadības noteikto uzdevumu izpildi.
5.2. Pārbaudīt lietvedības stāvokli skolā.
5.3. Darba pienākumu ietvaros, pieprasīt no skolas darbiniekiem paskaidrojumus par jautājumiem,
kas saistīti ar lietvedības, t.sk., ar izglītības iestādes darba organizāciju personāla vadības
jautājumos.
5.4. Iesniegt priekšlikumus skolas vadībai par lietvedības pilnveidošanu skolā.
5.5. Uz darba apstākļiem, kas atbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām.
6. Atbildība:
6.1. Atbild par fizisko personu datu aizsardzību.
6.2. Atbild par normatīvos aktos noteikto izglītības iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo
dokumentu apriti.
ŠIS DOKUMENTS IR NEATŅEMAMA SASTĀVDAĻA DARBA LĪGUMAM Nr.___________, ______.
______._______.
Ar amata aprakstu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Datums

Paraksts

Paraksta atšifrējums

4.2. Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Stopiņu novada dome, izskatot ierosinājumu par Mārsilu ielas (Līčos) pārbūvi
konstatēja:
Mārsilu ielas posms no pašvaldības ceļa “P4- Juglas mežniecība” līdz krustojumam ar Lejaskulpu ielu
ir vienīgais piebraucamais ceļš 82 apbūvei paredzētām zemes vienībām Mārsilu ielā , Palienas ielā,
Lejaskulpu ielā.
Stopiņu novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam 4.2.1.rīcības virziena “Satiksmes
infrastruktūras attīstība” 4-2.1.1. uzdevuma īstenošanai paredzēts
projekts 5. “Kulpu ielas
rekonstrukcija” sagatavošana un realizācija. Projekta rezultāts - rekonstruēts autoceļš 0.64km garumā
nodrošinot novada centra sasniedzamību no ciemiem. Paredzēta projekta uzsākšana 2018.gadā un
tā īstenošana veicama 3 gadu laikā.
Stopiņu novada dome 17.10.2012 pieņēmusi lēmumu , protokols nr. 87 punkts 3.2.2 par ielas
nosaukuma maiņu, mainot ielas nosaukumu no “Kulpu iela” uz “Mārsilu iela”.
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No Attīstības programmā paredzētās pārbūvējamās ielas 0.64km garumā uz pašvaldībai piekritīgas
zemes atrodas un ceļu reģistrā kā pašvaldības iela reģistrēts Mārsilu ielas posms 0.23km garumā.
Pārējā ielas pārbūvējamās daļa atrodas uz privātā īpašumā esošām zemēm . Privātā īpašumā esošajai
ielas daļas būvniecībai nav bijis izstrādāts kopējs būvprojekts un ielas izbūve minētajā posmā veikta
brauktuves daļā kā segumu izmantojot frēzēto asfaltu.
Mārsilu iela sarkanajās līnijās izvietojas uz šādiem īpašumiem:
1) Stopiņu novada pašvaldībai piekritīgais īpašums “Mārsilu iela “, kadastra nr. 80960010528,
zemes vienības kadastra apz. 80960010528
2) “Lejaskulpu ceļš”, kadastra nr. 80960010457, zemes vienības kadastra apz. 80960010457
3) “Kulpi”, kadastra nr. 80960010004, zemes vienības kadastra apz. 80960010004.
Īpašums “Lejaskulpu ceļš” kadastra nr. 80960010457 sastāv no zemes vienības 1.27 ha platībā . Zemes
vienība visā tās platībā ietilpst ielu sarkano līnijās- Palienas ielai, Lejaskulpu ielai , Mārsilu ielai. Mārsilu
ielas teritorija īpašuma “Kulpi”, kadastra nr. 80960010004, zemes vienībā ar kadastra apz.
80960010004 reģistrēta kā apgrūtinājums sarkanā līnija 0.08ha platībā un 0.04ha platībā atzīmes
veidā ceļa servitūta teritorija.
Īpašums “Lejaskulpu ceļš”, kadastra numurs: 8096 001 0457, reģistrēts Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Stopiņu novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 779 uz 34 personu vārda.
2017. gada 27. aprīlī Stopiņu novada dome, “Lejaskulpu ceļš” īpašniekiem, nosūtīja piedāvājumu
pārņemt bez atlīdzības pašvaldības īpašumā katram piederošās domājamās daļas no nekustamā
īpašuma.
Līdz domes norādītajam datumam tika saņemti iesniegumi no 17 personām ar piekrišanu nodot savas
domājamās īpašuma daļas bez atlīdzības pašvaldībai.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; (..)).
Likuma “Par autoceļiem” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka ceļu lietotājiem ir tiesības
transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus un Ministru kabineta noteikumus par autoceļu valsts aizsardzību, un 6.panta
pirmā daļa, ka valsts autoceļi un pašvaldību autoceļi un ielas lietojamas bez maksas, ja likumā nav
noteikts citādi.

Zemes pārvaldības likuma 8.pants nosaka, ka, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai autoceļš
reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa
zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa
pašvaldības vai valsts ceļu.
Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā
stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanu.(..)

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk –
Atsavināšanas likums) 2.pants nosaka, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides
aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu
kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta
infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav
sasniedzams ar citiem līdzekļiem un 3.pants, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir attiecīgo
sabiedrības vajadzību nodrošināšana (turpmāk — institūcija).
Atsavināšanas likuma 4.pants. nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām
notiek, vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz
atsevišķa likuma pamata.
Atsavināšanas likuma 5.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības
vajadzībām pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi pret taisnīgu atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma
pamata, ievērojot šajā likumā paredzētos nosacījumus.
Atsavināšanas likuma 7.pants nosaka, ka institūcija atlīdzina zaudējumus, kas nekustamā īpašuma
īpašniekam radušies šā īpašuma atsavināšanas procesā, to skaitā zaudējumus, kas rodas, ja
nekustamais īpašums netiek atsavināts.
Atsavināšanas likums 8.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc tam, kad Ministru kabinets vai pašvaldība
pieņēmusi konceptuālu lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta
īstenošanu, institūcija uzsāk attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu
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apzināšanu un nosaka atlīdzību par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem. Ja sabiedrības
vajadzībām paredzēts atsavināt tikai nekustamā īpašuma daļu, institūcija papildus sagatavo grafisko
materiālu, kurā iezīmētas attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Zemes pārvaldības likuma 8.pantu, Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2., 4., 5., 7.pantu, 8.panta pirmo
daļu,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt projekta Mārsilu ielas pārbūve īstenošanu, kas paredzēts Stopiņu novada attīstības
programmā 2012.-2018.gadam.
2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Kulpi”, Līči, Stopiņu novadā, kadastra Nr. 8096 001
0004 daļas, kas atrodas Mārsilu ielas sarkanajās līnijās un īpašuma “Lejaskulpu ceļš” kadastra nr.
80960010457 atsavināšanu par labu Stopiņu novada pašvaldībai sabiedrības vajadzībām transporta infrastruktūras attīstības vajadzībām – ielas pārbūvei un uzturēšanai.
3. Noslēgt Dāvinājuma līgumus ar personām, kuras ir izteikušas rakstiski vēlmi nodot īpašumā esošo
domājamo daļu no īpašuma “Lejaskulpu ceļš” pašvaldībai, nosakot, ka izdevumus notariālo darbību
veikšanai par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai pie Stopiņu novada Bāriņtiesas notariālo
funkciju veicēja, sedz pašvaldība.
4. Nosūtīt atkārtotu uzaicinājumu pārējiem īpašumu “Kulpi”, (kadastra nr. 80960010004) un
“Lejaskulpu ceļš” (kadastra nr. 80960010457) īpašniekiem ar piedāvājumu nodot savas
domājamās kopīpašuma daļas bezatlīdzības īpašumā pašvaldībai.
5. Par atlikušo (pašvaldībai nenodoto) kopīpašuma domājamo daļu, pēc piedāvājuma termiņa
beigām, pieņemt lēmumu par īpašuma domājamo daļu atsavināšanu par labu Stopiņu novada
pašvaldībai sabiedrības vajadzībām - transporta infrastruktūras – ceļa, uzturēšanai procesu.
6. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors M.Grišenko.
8. Lēmumu nosūtīt nekustamo īpašumu “Kulpi” , (kadastra nr. 80960010004) un “Lejaskulpu ceļš”
(kadastra nr. 80960010457) īpašniekiem uz viņa deklarēto dzīves vietu ierakstītā pasta sūtījumā.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta 3. daļu: „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”.
4.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Institūta ielā 36, Ulbrokā,
Stopiņu novadā, atsavināšanu izsolē
Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 327
reģistrēta dzīvojamā māja Institūta iela 36, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr. 8096 003 0420.
Dzīvoklis Nr. 4 nav izdalīts atsevišķā īpašumā.
Saskaņā ar sertificēta vērtētāja - SIA „Interbaltija” 2017.gada 6.septembra „Atzinumu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Institūta ielā 36–4, Ulbrokā, tirgus vērtību” dzīvokļa tirgus vērtība ir
noteikta 55300,00 EUR, dzīvokļa apdare kopumā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, dzīvoklī atrodošās
iekārtas un komunikācijas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Ar dzīvokļa īrniekiem Dzīvokļa īres līgums
tika lauzts tiesas ceļā, neatgūtā parāda summa pašvaldības aģentūrai sastāda 23408,49 EUR.
Lai dzīvokli izmantotu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, nepieciešami lieli finansiālie
ieguldījumi.
Minētais dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldībai vai tās
iestādēm to funkciju
nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, lietderīgi ir dzīvokli Nr. 4
atsavināt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, sesto un
septīto daļu, 9.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 13.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”,
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4, Institūta ielā 36, Ulbrokā,
Stopiņu novadā, atsavināšanu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Uzdot Zemes ierīkotājai viena mēneša laikā ierakstīt dzīvokli Institūta ielā 36–4, Ulbrokā Rīgas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Stopiņu novada zemesgrāmatā, kā atsevišķu īpašuma objektu.
3. Uzdot Juridiskās nodaļas vadītājai izstrādāt Izsoles noteikumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
4.4. Vārds Uzvārds, adrese, 2017.gada 23.oktobra iesnieguma (Reģ. 23.10.2017.,
Nr.2873) izskatīšana
Konstatēts:
[1] Stopiņu novada domē saņemts Vārds Uzvārds iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu
zobārstniecības kabineta vajadzībām Sauriešos, Burtnieku ielā 7.
[2] Informācijas apstrādē konstatēts: 08.12.2014. Stopiņu novada dome un Vārds Uzvārds, personas
kods, noslēdza telpu nomas līgumu par telpu nomu Sauriešos, Burtnieku ielā 7, ar mērķi
zobārstniecības kabineta vajadzībām. Vārds Uzvārds uz 2017.gada 02.novembri nav konstatēts parāds
par telpu nomu. Nomas maksa līgumā tika noteikta: par 1m2 EUR 1.42 un PVN mēnesī, ar kopējo
platību 16m2. Noslēgtais līgums ir spēkā līdz 2017.gada 07.decembrim.
[3] 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.punkts
nosaka, ka „Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs [..]”. 19.07.1995.
likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" 6. 1 panta
pirmā daļa nosaka, ka „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 12 gadiem.”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut nomāt Vārds Uzvārds, personas kods, nomas objektu, kas atrodas Stopiņu novadā,
Sauriešos, Burtnieku ielā 7 ar šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas līguma termiņš: uz trīs gadiem no līguma noslēgšanas brīža;
1.2. Nomas mērķis: zobārstniecības kabineta vajadzībām;
1.3. Nomas maksa: par 1m2 EUR 1.42 un PVN mēnesī, ar kopējo platību 16m 2.
2. Vārds Uzvārds ierasties mēneša laikā Stopiņu novada domē noslēgt jaunu nomas līgumu.
3. Lēmumu izsniegt: iesniedzējam.
Pamatojums: 19.07.1995. likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums" 6.1 pants, 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem" 7.punkts.
4.5. Dienas centra “Saurieši” vadītājas Aijas Šibajevas iesnieguma (Reģ.20.10.2017.,
Nr.2861) izskatīšana
Stopiņu novada dome 2017.gada 20.oktobrī saņēmusi dienas centra vadītājas iesniegumu ar lūgumu
izskatīt iespēju dienas centram piešķirt frizētavas telpas.
Iesniedzēja norāda, ka Sauriešu ciemata seniori un citi iedzīvotāji griezās ar lūgumu, ka dienas centra
telpās priekš pieaugušajiem nav atsevišķas telpas, kur varētu atnākt palasīt avīzes, uzspēlēt galda
spēles u.c. nodarbes. Lielākā daļa nodarbes notiek caurstaigājamā telpā, kurā uzturas arī friziera
apmeklētāji.
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Informācijas pārbaudē konstatēts, ka starp Stopiņu novada domi un Vārds Uzvārds 2017.gada
13.martā ir noslēgts telpu nomas līgums par friziera pakalpojumu sniegšanu. Līgums noslēgts uz laiku
līdz 2018.gada 12.martam. Nav parāda par telpu nomu.
Līgumu iespējams pārtraukt rakstveidā brīdinot par to Nomnieku 2 (divus) mēnešus pirms Līguma
laušanas.
Notiek deputātu diskusijas domes sēdē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Atstāt negrozītu telpu nomas līgumu ar Vārds Uzvārds.
2.
Nepagarināt telpu nomas līgumu pēc telpu nomas līguma termiņa beigām un nodot telpas
dienas centra Saurieši vajadzībām.
3.
Lēmumu paziņot Iesniedzējai un Vārds Uzvārds.
4.6. Par videoreģistratoru uzstādīšanu skolēnu pārvadājumu autobusos
Stopiņu novada dome, izskatījusi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”
iesniegumu Nr. 2941 no 30.10.2017. ar lūgumu izskatīt jautājumu par skolēnu pārvadāšanai domāto
autobusu aprīkošanu ar divpusējiem (vērsti uz ceļu un salonu) videoreģistratoriem un reģistrēšanu
Datu valsts inspekcijā.
Informācijas apstrādes laikā konstatēts, ka skolēnu pārvadāšanai tiek izmantoti 6 (seši) autobusi:
Setra S415H, valsts reģistrācijas Nr. KS3527, Setra S415H, valsts reģistrācijas Nr. KR9548, BMC, valsts
reģistrācijas Nr. HS3709, MB-Sprinter 516, valsts reģistrācijas Nr. HS6037, MAN LIONS-COACH, valsts
reģistrācijas Nr. KM9869, MB-Sprinter 413, valsts reģistrācijas Nr. HE8321.
Videoreģistrators ir ierīce, ar kuru tiek veikts personu vizuālais ieraksts, kas tiek saglabāts
cirkulējošā ieraksta iekārtā noteiktu stundu skaitu vai, ja nepieciešams datus glabāt ilgāk, dati
pārrakstāmi no ierīces un glabājami cietajā diskā. Videoreģistratori tiek uzstādīti autobusos un
izmantoti, veicot ierakstu atrodoties publiskā telpā (ceļu satiksmē).

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantā noteikts, ka Pirms personas datu apstrādes
uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu
— datu aizsardzības speciālistu —, ja pārzinis:
5) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 12.punktu, Fizisko personu datu aizsardzības
likumu
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Stopiņu pašvaldībai piederošo 6 (sešu) skolēnu pārvadāšanai domāto autobusu aprīkošanu
ar divpusējiem videoreģistratoriem.
2. Uzdot P/A “Saimnieks” iegādāties atbilstošas kvalitātes (ieraksta izšķirt spēja ne zemāka par HD
(1280х720), ne zemāk par 2 megapilseļiem, skata leņķis, ne zemāk par 120 grādiem, atmiņa, ne
mazāk par 32Gb) videoreģistratorus un iegādāto videoreģistratoru tehniskos datus nodot Datu
aizsardzības speciālistam.
3. Uzdot Datu aizsardzības speciālistam izstrādāt normatīvo aktu bāzi videoreģistratoru uzstādīšanai,
lietošanai un datu glabāšanai.
4. Pēc Datu valsts inspekcijas pozitīva lēmuma saņemšanas, videoreģistratorus uzstādīt 30 dienu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
4.7. Dažādi jautājumi.
Notiek deputātu diskusijas domes sēdē par nekustamo īpašumu Burtnieku iela 20-7, Saurieši.
Deputāts R.Ziedonis ierosina saglabāt nekustamo īpašumu Burtnieku iela 20-7, Saurieši pašvaldības
dzīvokļu fondā.
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5. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
ziņojums.
Ziņo– D.Brigmane- iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
31.10.2017. protokolu Nr. 11.
5.1. Vārds Uzvārds 26.10.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē.
26.10.2017. Nr.2918).
Konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds saskaņā ar MK 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr. 709 „ Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, informēja, ka
dēls Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlas saņemt aukles pakalpojumus. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, adrese.
[2]

Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 17.02.2016.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
[4]

Informācijas apstrādes procesā, veicot personas datu pārbaudi konstatēts, ka dzīvesvietas

deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.11.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā, mēnesī - aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods,
adrese, par pilna laika bērna uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam Vārds Uzvārds,
personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās
spēkā. Bērna uzraudzības vieta norādīta adrese, kopējais pakalpojuma sniegšanas ilgums – ne mazāk
kā 40 stundas nedēļā. Pakalpojuma sniedzējs ir personīgi atbildīgs par noteikto nosacījumu izpildi, kas
tiek attiecināti uz aukles pakalpojuma sniegšanu. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs, katru mēnesi līdz piektajam datumam (pēdējā iesniegšanas diena), iesniedz atskaiti
(http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu novada pašvaldības atbalsta saņemšanai
par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
2.
2.1.
2.2.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.

2.3.
2.4.
2.5.

Vārds Uzvārds, adrese.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.
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5.2. Vārds Uzvārds 26.10.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē
26.10.2017. Nr. 2917).
Konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds iesniegumā norāda meitas Vārds Uzvārds, personas kods, dekl. dzīvesvieta Stopiņu
novads, Alsena iela 1, Vālodzes sasniegumus triatlonā Eiropas starptautiskajās sacensībās “Olimpic
Houpes” Youth, Prāga, Čehija, izcīnīta 1.vieta. Iesniegts apstiprinājums par iegūto vietu,
apstiprinājums iegūts arī no internetresursos pieejamās informācijas.
Lūdz piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā par 2017.gadu.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 11.punkts nosaka
„Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas
iepriekšējā gada ietvaros:
11.1. individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, un
sporta komandai, kas atbilst noteikumu 2.2.punktā minētajām prasībām;
11.2. trenerim par vienu viņa trenētā sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) vai sporta
komandas (spēlē Augstākajā līgā) augstāko sasniegumu.
Noteikumu 12.3.punkts nosaka: naudas balvas apmērs – Eiropas starptautiskās sacensības, par
1.vietu 175.00 EUR. Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pieaugušajiem, bērniem).
Pieaugušo komandu sporta veida dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 50% apmērā
no norādītās naudas summas (pēc nodokļu samaksas).
Noteikumu 14.punkts nosaka, ka
„Naudas balvu trenerim ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, vai gadījumos, kad Darba Devējs ir Stopiņu novada pašvaldības iestāde vai ir noslēgts līgums
par pašvaldības sporta komandas vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju –
individuālo sportistu, sporta treniņu, apmācību, nodarbību organizāciju, piešķir 100% (simts procenti)
apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajiem sportistam vai sporta
komandai par augstāko sasniegumu, un trenera tiesības strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina
normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments.”
Sporta treneris Vārds Uzvārds, neatbilst Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.
Noteikumi stājās spēkā 06.04.2013. ar grozījumiem, kas izdarīti 2015.gada 11.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.2215 publicēti “Tēvzemītē”11.12.2015., spēkā no 01.01.2016..
Sasniegums vērtējams kā 2017. gada labākais rezultāts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu par 2017. gada sezonas sasniegumiem Eiropas starptautiskajās
sacensībās:
1.1. Vārds Uzvārds, personas kods, 175 EUR apmērā (pēc nodokļu samaksas) par sasniegumiem
Eiropas starptautiskajās sacensībās jauniešiem 2017. gada sezonā; pārskaitot uz likumiskā pārstāvja
kontu kredītiestādē Vārds Uzvārds, personas kods, konts.
Pamatojums: 12.12.12. Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr. 19/12 “Par atbalsta sniegšanu sporta
veicināšanai Stopiņu novadā” p.12.3. (Eiropas starptautiskās sacensības, individuālajiem sportistiem).
2. Piešķirtās naudas balvas izmaksāt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta, šādiem mērķiem
paredzētiem līdzekļiem.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. Vārds Uzvārds, adrese;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
3.3. A. Veipai. - Ulbrokas sporta kompleksa direktorei.
5.3. Vārds Uzvārds 19.10.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē.
19.10.2017. Nr.2962).
Konstatēts:
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[1] Vārds Uzvārds saskaņā ar MK 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, informēja, ka
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlas saņemt aukles pakalpojumus. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, adrese.
[2]

Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 06.06.2016.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
[4]

Informācijas apstrādes procesā, veicot personas datu pārbaudi konstatēts, ka dzīvesvietas

deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.11.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā, mēnesī - aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods,
adrese, par pilna laika bērna uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam Vārds Uzvārds,
personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās
spēkā. Bērna uzraudzības vieta norādīta adrese, kopējais pakalpojuma sniegšanas ilgums – ne mazāk
kā 40 stundas nedēļā. Pakalpojuma sniedzējs ir personīgi atbildīgs par noteikto nosacījumu izpildi, kas
tiek attiecināti uz aukles pakalpojuma sniegšanu. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs, katru mēnesi līdz piektajam datumam (pēdējā iesniegšanas diena), iesniedz atskaiti
(http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu novada pašvaldības atbalsta saņemšanai
par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
2.
2.1.
2.2.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.

2.3.
2.4.
2.5.

Vārds Uzvārds, adrese.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.4. L.Sturmes 19.10.2017. iesnieguma izskatīšana, reģistrēts 19.10.2017. Stopiņu
novada domē Nr.2842.
L.Sturme atsauc priekšlikumu par grozījumu uzsākšanu 2016.gada 27.janvāra Stopiņu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmskolas
izglītības iestādēm un privātajām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”, pamatojoties uz
saņemtajiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojumiem Izglītības likuma 17.panta 2.1 punktā
un 2.3 punktā.
Debates komitejas sēdē.
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Tiek atbalstīts A.Grundes priekšlikums.
Grozījumi 2016.gada 27.janvāra Stopiņu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/16 “Kārtība par
pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam”.
Noteikumu 2.punktu papildināt ar vārdiem vai “Auklei” pēc vārdu saīsinājuma PPII.
2. Atbalsts – pašvaldības līdzfinansējums PPII vai Auklei, kas ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas
programmas apguvi PPII par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta
pamatizglītības ieguve, ja:

Pirms grozījumu veikšanas:
2. Atbalsts – pašvaldības līdzfinansējums PPII, kas ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas
programmas apguvi PPII par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta
pamatizglītības ieguve, ja:

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Stopiņu novada domes 2016.gada 27.janvāra noteikumu Nr.1/16 “Kārtība par
pašvaldības atbalstu privātajām pirmskolas izglītības iestādēm un privātajām bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam” grozījumus atbilstoši lēmumprojekta. Pielikumam Nr.1.
2. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai piešķirt saistošajiem noteikumiem saistošo noteikumu
kārtas numuru un sagatavot noteikumus nosūtīšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atbilstoši normatīvo tiesību aktu nosacījumiem.
3.
3.1.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
A.Sventeckai –Juridiskās nodaļas juristei.

5.5. Vārds Uzvārds 18.10.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
18.10.2017. Nr.2826).
Konstatēts:
[1]
Vārds Uzvārds, saskaņā ar MK 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr. 709 „ Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, informē, ka
dēls Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 02.05.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Karlsons Plus”, juridiskā adrese: Druvienas iela 17-5,
Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
[2]

Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 01.06.2016.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 25.11.2017. SIA “Karlsons Plus” juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397, PPII “Karlson” apmeklējumam, par
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pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) bērnam Vārds
Uzvārds, personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā. Līdzfinansējums tiek piešķirts pamatojoties uz 27.01.2016. Saistošajos noteikumos Nr.
1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” noteiktajā kārtībā. 2017.gadā līdzfinansējuma apmērs noteikts
EUR 204.02 (divi simti četri euro un 02 centi) mēnesī, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem.
Pamatojoties uz 30.08.2017. Stopiņu novada domes lēmumu, Protokols Nr. 7, p.4.3., līgumā iekļaut
viena audzēkņa ēdināšanas izmaksas mēnesī EUR 18.97 (astoņpadsmit euro 97 centi) apmērā. Bērnu
uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai sniedzējs, katru mēnesi līdz piektajam datumam (pēdējā
iesniegšanas diena), iesniedz atskaiti (http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu
novada pašvaldības atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu
uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu,
iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu.
2.
Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
2.1.
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
2.2.
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.
2.3.
Vārds Uzvārds, adrese.
2.4.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
2.5.
SIA “Karlsons Plus”, Druvienas 17-5, Rīga.
5.6. Vārds Uzvārds 18.10.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
18.10.2017. Nr.2827).
Konstatēts:
[1]
Vārds Uzvārds, saskaņā ar MK 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr. 709 „ Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, informē, ka
dēls Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 02.05.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Karlsons Plus”, juridiskā adrese: Druvienas iela 17-5,
Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Stopiņu
pamatskola reģistrēts/a 18.08.2017.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.11.2017. SIA “Karlsons Plus” juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397, PPII “Karlson” apmeklējumam, par
pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) bērnam Vārds
Uzvārds, personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā. Līdzfinansējums tiek piešķirts pamatojoties uz 27.01.2016. Saistošajos noteikumos Nr.
1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” noteiktajā kārtībā. 2017.gadā līdzfinansējuma apmērs noteikts
EUR 204.02 (divi simti četri euro un 02 centi) mēnesī, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem.
Pamatojoties uz 30.08.2017. Stopiņu novada domes lēmumu, Protokols Nr. 7, p.4.3., līgumā iekļaut
viena audzēkņa ēdināšanas izmaksas mēnesī EUR 18.97 (astoņpadsmit euro 97 centi) apmērā. Bērnu
uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai sniedzējs, katru mēnesi līdz piektajam datumam (pēdējā
iesniegšanas diena), iesniedz atskaiti (http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu
novada pašvaldības atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu
uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu,
iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu.
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2.
2.1.
2.2.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
V.Mikutei, Stopiņu pamatskolas direktorei.

2.3.
2.4.
2.5.

Vārds Uzvārds, adrese.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
SIA “Karlsons Plus”, Druvienas 17-5, Rīga.

5.7. Vārds Uzvārds 20.10.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
20.10.2017. Nr.2854).
Konstatēts:
Vārds Uzvārds lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai Eiropas
čempionātā taekvondo, Larnaka, Kipra. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā ir izcīnīta 3.vieta Latvijas
Jaunatnes Olimpiādē 2017.gadā, 3.vieta atklātajā XIV starptautiskajā turnīrā, Vitebskā, 2016.gadā
un citi nozīmīgi sasniegumi 2017.gadā. Iesniegta izdevumu tāme par brauciena uz sacensībām
izmaksām, kopējā izmaksu summa 689.72 (seši simti astoņdesmit deviņi euro 72 centi).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – Larnaka, Kipra, laika periods 2017.gada
oktobra mēnesis, norādītas izmaksas.
Vārds Uzvārds iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā starptautiska mēroga
sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss un tml.)- iegūtas no 1. līdz 15.vietai.”
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
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6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportistu Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas čempionātā taekvondo, Larnaka,
Kipra, laika periodā 2017.gada oktobra mēnesī, piešķirot finansējumu 215.00 (divi simti piecpadsmit
euro 00 centi) apmērā, pēc rēķina saņemšanas no Latvijas Taekvondo federācijas Finanšu vadības,
analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds,
personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai;
3.2. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai;
3.3. Vārds Uzvārds, adrese;
3.4. Latvijas Taekvondo federācija, Stirnu iela 8, VALEO,, Rīga, LV 1013.
5.8. Vārds Uzvārds 27.10.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
27.10.2017. Nr.2933).
Konstatēts:
[1]
Vārds Uzvārds, saskaņā ar MK 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr. 709 „ Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, informē, ka
dēls Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 23.10.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Remido”, juridiskā adrese: O.Vācieša iela 32a, Rīga,
reģistrācijas Nr. 40103168977, PPII “Lāsīte” (reģistrācijas Nr.3701802700).
[2]

Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Pirmsskolas izglītības iestādē’ ”Pienenīte” reģistrēts/a 24.04.2017.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.11.2017. SIA “Remido”, juridiskā adrese:
O.Vācieša iela 32a, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103168977, PPII “Lāsīte” (reģistrācijas Nr.3701802700)
apmeklējumam, par pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas
dienā) bērnam Vārds Uzvārds, personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena
mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. Līdzfinansējums tiek piešķirts pamatojoties uz 27.01.2016.
Saistošajos noteikumos Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” noteiktajā kārtībā. 2017.gadā
līdzfinansējuma apmērs noteikts EUR 204.02 (divi simti četri euro un 02 centi) mēnesī, ja bērns ir
vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem. Pamatojoties uz 30.08.2017. Stopiņu novada domes lēmumu, Protokols
Nr. 7, p.4.3., līgumā iekļaut viena audzēkņa ēdināšanas izmaksas mēnesī EUR 18.97 (astoņpadsmit
euro 97 centi) apmērā. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai sniedzējs, katru mēnesi līdz
piektajam
datumam
(pēdējā
iesniegšanas
diena),
iesniedz
atskaiti

47

(http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu novada pašvaldības atbalsta saņemšanai
par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2.
2.1.
2.2.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
L.Sturmei – PII “Pienenīte”vadītājai.

2.3.
2.4.
2.5.

Vārds Uzvārds, adrese.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
SIA “Remido”, O.Vācieša iela 32a, Rīga.

5.9. Vārds Uzvārds 31.10.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
31.10.2017. Nr. 2945).
Konstatēts:
Vārds Uzvārds savā iesniegumā sniedz informāciju par pašvaldības finanšu atbalsta izmaksas
pārtraukšanu, par iemeslu norādot bērna Teodora Aksela Siliņa deklarētās dzīvesvietas maiņu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Pārtraukt pašvaldības atbalsta izmaksu ar 18.10.2017. pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds,
personas kods, adrese, par bērnu Vārds Uzvārds, personas kods.
Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” .

6. Dažādi
Ziņo- V.Paulāne
6.1.

Vārds Uzvārds /p.k. / 26.10.2017. iesnieguma Nr. 2911 izskatīšana/ adrese /

Konstatēts:
2017. gada 4. oktobra Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdē (Protokols Nr.
9) brīvā dzīvojamā fonda piedāvāšana, tika nolemts ieteikt (2017. gada 11. oktobra Stopiņu novada
domes sēdē Protokols Nr. 10 apstiprināts): Iesniedzējam tika piedāvāts īrēt dzīvojamo telpu pēc
izvēles, kas iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā, ievērojot dzīvojamo telpu
piedāvāšanas kritērijus un rindā reģistrēšanās secību, t.i. ja gadījumā uz vienu dzīvojamo telpu būs
pieteikušies vairākas personas, priekšroka tiks dota personai, kuras kārtas numurs rindā ir vispirms.
Tostarp, tika noteikti termiņi: Iepriekš norādīto dzīvojamo telpu apskates laiks no 23.10.2017.27.10.2017., par pieņemto lēmumu (piekrist vai atteikt piedāvātās dzīvojamās telpas īrēšanai) – atbildi
sniegt rakstiski Stopiņu novada domei 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kurā ir iespējams iepazīties
ar piedāvātajām dzīvojamajām telpām (līdz 03.11.2017.).
2017. gada 1. novembra Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdē (Protokols Nr.
11) izskatot Vārds Uzvārds 26.10.2017. iesniegumu Nr. 2911, kur Vārds Uzvārds iesniegumā norāda,
ka piekrīt īrēt Cekules iela 8-23, Cekule, Stopiņu novads, tika nolemts ieteikt: Atlikt Vārds Uzvārds
iesnieguma izskatīšanu līdz iestājas paziņojumā norādītais termiņš 03.11.2017.
06.11.2017. pašvaldībā nav reģistrēts personas iesniegums, kuras kārtas numurs rindā ir vispirms.
Iesniedzējs ir reģistrēts 1. reģistra – Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas – Vispārīgajā
kārtībā nodrošināmo personu rindā ar kārtas Nr. 7.
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds (viena persona) dzīvojamo telpu adrese.
2. Vārds Uzvārds Dzīvojamās telpas (adrese) īres līgumu slēgt Stopiņu novada pašvaldības
aģentūras „Saimnieks” Apsaimniekošanas un remonta nodaļā, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas, ar termiņu uz vienu gadu.
3. Informēt Vārds Uzvārds, ka, pēc dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas un pašvaldības
palīdzības reģistra datu aktualizēšanas, Pāvels Kostenkovs tiks izslēgts no 1.reģistra Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas – Vispārīgā kārtībā nodrošināmo personu
rindas. Pamatojums: persona saņēmusi iesniegumā norādīto palīdzību.
4. Lēmuma izraksts nododams informācijai, Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks”.
Pamatojums: Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 5.ants, Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra
Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu
novadā”.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā
ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā
nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms
par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
6.2.

V.Paulāne - informē deputātus “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu
novadā”.

Aicina iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un iesniegt priekšlikumus līdz 2017.gada
10.novembrim.

6.3. Nākamā domes sēde 22.11.2017.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Protokolu sagatavoja

J.Vestfāle

Sēde slēgta 16.00
Sēdes protokols parakstīts: 13.11.2017. plkst. 14.00
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