Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130
tālr. 67910518, fakss 67910532
e-pasts: novada.dome@stopini.lv

Stopiņu novada domes sēdes

PROTOKOLS
Ulbroka, Stopiņu novadā

2017.gada 06.decembrī

Nr. 14

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, I.Vīksne, A.Senkāns,
D.Brigmane, J.Leimans ( ierodas 15.10.), A.Grunde, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe,
R.Ziedonis, N.Balabka, S.Galajevs ( ierodas 15.03.).
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: L.Šefere.
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 15.11.2017. atkārtota iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
16.11.2017. Nr.3101;
2. Nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 14,44
ha., kadastra Nr. 8096 002 0133, izsoles rezultātu apstiprināšana;
3. Par nekustamā īpašuma Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. dzīvokļu kopīpašuma
domājamo daļu noteikšanu.

1. Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Ziņo – S.Masļakovs– iepazīstina ar Zemes un mežu īpašumu komitejas 28.11.2017.
Protokolu Nr.13.
1.1.

Zemes noma.

1.1.1. Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšana.
Konstatēja:
Stopiņu novada domē saņemts fiziskās personas iesniegums par lauku apvidus zemes nomas līguma
pagarināšanu. Iesniedzējs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un lūdz pagarināt lauku apvidus
zemes nomas līgumu. 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 fiziskai personai zemes nomas līgumu. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis
maksājams 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.
Līgumu noslēgt Stopiņu novada domes klientu apkalpošanas centrā 1 mēneša laikā no lēmuma
stāšanās spēkā.

Nr.p.k. Nomnieks

1.

Zemes gabala
nosaukums

Platība, Zemes izmantošanas mērķis Nomas līguma
ha
termiņš,
nomas maksa

Vārds Uzvārds Adrese

1/8 domājamā daļa 0.2411

iesn.reģ.nr.3166

no zemes vienības
“Brunavas” ar
kadastra apz.
80960020721
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Individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 06010.1811ha;
Zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 01010.06ha.

31.12.2027.
0.5 % no zemes
kadastrālās
vērtības gadā

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.
Plkst. 15.03 ierodas deputāts S.Galajevs
1.1.2. Fizisko personu iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā izskatīšana.
Konstatēja:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt fiziskai personai zemi. Līgumu 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

1.

Zemes gabala
nosaukums

Platība, ha

Zemes
Nomas līguma
izmantošanas termiņš,
mērķis
nomas maksa
atbilstoši Saistošo
noteikumu punktam

Vārds Uzvārds
adrese,
iesn.reģ.nr.3203

Daļa no z.g.
0.012
31.12.2018,
Zaļās zonas
“Parka ielas zaļā
4.1.1 p.
uzturēšana
zona” kadastra
apz.80960030621
, pie īpašuma
Parka iela 14
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”
1.1.3. 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 - 13, 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 un nekustamā īpašuma
nodoklis maksājams 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.

1.

Zemes gabala
nosaukums

Vārds Uzvārds adrese Daļa no zemes
iesn.reģ.nr.3202
vienības “Krasti”,
kadastra apz.
80960031345

Platība,
ha

Zemes
izmantošanas
mērķis

Nomas līguma
termiņš,
nomas maksa
atbilstoši Saistošo
noteikumu punktam

0.06

Sakņu dārza
uzturēšana

31.12.2020
4.1.1
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Nr.p. Nomnieks
k.

Zemes gabala
nosaukums

Platība,
ha

2.

Vārds Uzvārds
adrese,
iesn.reģ.nr.3193

0.06

3.

Vārds Uzvārds
adrese,
iesn.reģ.nr.3198

4.

Vārds Uzvārds adrese
iesn.reģ.nr.3103

5.

Vārds Uzvārds adrese
iesn.reģ.nr.3091

6.

Vārds Uzvārds adrese
iesn.reģ.nr.3139

7.

Vārds Uzvārds adrese
iesn.reģ.nr.3140

Daļa no z.g.
“Līdumnieki”,
kadastra
apz.80960080044
Daļa no z.g.
“Līdumnieki”,
kadastra
apz.80960080044
Daļa no zemes
vienības “Krasti”,
kadastra apz.
80960031345
Daļa no zemes
vienības “Krasti”,
kadastra apz.
80960031345
Daļa no z.g. “Dārzi
Mežrozīte”,
kadastra
apz.80960020186
Daļa no z.g. “Dārzi
Mežrozīte”,
kadastra
apz.80960020186

0.06

Zemes
izmantošanas
mērķis

Sakņu dārza
uzturēšana

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.

0.08

Sakņu dārza
uzturēšana

31.12.2020
4.1.1

0.04

Sakņu dārza
uzturēšana

31.12.2020
4.1.1

0.16

0.12

Sakņu dārza
uzturēšana

Sakņu dārza
uzturēšana

31.12.2020
4.1.1 p., 4.1.2.p.

31.12.2020
4.1.1 p., 4.1.2.p.

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”
1.1.4. Vārds Uzvārds adrese 17.11.2017. iesnieguma reģ.nr.3125 izskatīšana.
Konstatēja:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzaicināt Vārds Uzvārds uz Zemes un mežu īpašumu komitejas sēdi š.g. 12.decembrī plkst.15.30
Stopiņu novada domē 5.kab. sniegt papildus informāciju par pieprasīto zemi.
1.1.5. Par zemes izmantošanu pie īpašuma Acones iela 3 un Acones iela 3A, Ulbrokā.
Konstatēja:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzaicināt Vārds Uzvārds - zemes vienības Acones iela 3A nomnieci uz Zemes un mežu
īpašumu komitejas sēdi š.g. 12.decembrī plkst.15.30 Stopiņu novada domē 5.kab. sniegt papildus
informāciju par zemes izmantošanu pie īpašuma Acones iela 3A.
1.1.6. Biedrības “Carita Latvia” (Varavīksnes
iesnieguma reģ.nr. 3204 izskatīšan.
Konstatēja:
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gatve 6-13, LV-1082) 27.11.2017

Biedrība “Carita Latvia” (labdarības organizācija) lūdz piešķirt nomā zemi konteineru
apģērbu un apavu savākšanai izvietošanai Dreiliņos (Ozolu un Ķiršu ielas krustojumā, Aroniju ielā 1,
Kļavu ielā 11)
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzaicināt iesniedzēju – biedrību “Carita Latvia” uz Zemes un mežu īpašumu komitejas
sēdi š.g. 12.decembrī plkst.15.30 Stopiņu novada domē 5.kab. sniegt papildus informāciju par iecerēto
darbību.
1.2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANA.
1.2.1. Vārds Uzvārds adrese 16.11.2017. iesnieguma reģ.nr.3115 izskatīšana.
konstatēja:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Getliņu iela 13, Rumbula, Stopiņu
novads kadastra apz. 80960070090 (īpašuma kadastra nr. 80960070090), nosakot lietošanas
mērķi visā zemes vienības 0.3678ha platībā, kods 0601, individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Lēmumu nosūtīt iesniedzējam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
(kac.riga@vzd.gov.lv), izsniegt Stopiņu novada domes zemes ierīkotājai N.Puķītei-Babānei.
Pamatojums: 20.06.2006. Noteikumi nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.,26..p.
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”.

1.3. ATĻAUJU ĪPAŠUMA TIESĪBU REĢISTRĀCIJAI ZEMESGRĀMATĀ APSTIPRINĀŠANA.
1.3.1. Vārds Uzvārds adrese 27.11.2017. iesnieguma reģ.nr.3199 izskatīšana.
Konstatēja:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – 2 (A.Grunde, R.Ziedonis), atturas – nav,
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz LR likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29., 30., pantu piekrist Latvijas
Republikas nepilsoņa Vārds Uzvārds īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatā uz 194/63098
domājamām daļām no nekustamā īpašuma “Mehanizators”, īpašuma kadastra nr. 80960020373.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašumam noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis- transporta līdzekļu garāžu apbūve.
Zemes turpmākais izmantošanas mērķis - transporta līdzekļu garāžu apbūve.
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.
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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. Attīstības komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 28.11.2017. Protokolu Nr.13/17.
2.1. Par īpašuma "Mazgaliņi" daļēju atpirkšanu.
Vārds Uzvārds /adrese / 30.10.2017. (Domē saņemts 30.10.2017. Nr.2926) iesnieguma par
nekustamā īpašuma "Mazgaliņi" daļēju atpirkšanu izskatīšana.
Konstatē:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt Vārds Uzvārds daļēja zemes gabala "Mazgaliņi", Stopiņu nov., iegādi par samaksu, jo
uz zemes gabala atrodas būve, kuru izmanto "Galiņu" mājas iedzīvotāji.

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”.

2.2. Par nekustamā īpašuma Palienas iela 5, Līči, Stopiņu nov. sadali reālās daļās.
Vārds Uzvārds /adrese / un Vārds Uzvārds /adrese / 23.11.2017. (Domē saņemts 24.11.2017.
Nr.3182) iesnieguma par nekustamā īpašuma Palienas iela 5, Līči, Stopiņu nov. sadali
reālās daļās izskatīšana.
Konstatē:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Palienas iela
5, Līči, Stopiņu novads (kadastra apz. 80960010759) sadalei un robežu pārkārtošanai ar īpašumu
Palienas iela 7 (kadastra apz. 80960010765), jo ierosinātā kopīpašuma reālā sadale neatbilst Stopiņu
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – plānotā zemes vienības platība 0.1916ha
ir mazāka nekā noteiktā minimālā platība no jauna veidojamām zemes vienībām funkcionālajā zonā
“Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)”.
2. Atbildi nosūtīt elektroniski Vārds Uzvārds uz epasta adresi un Vārds Uzvārds uz epasta adresi

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”.

Plkst. 15.03 ierodas deputāts J.Leimans.
2.3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Jaunaudzēkņi",
Stopiņu nov.
Vārds Uzvārds /adrese / 23.11.2017. (Domē saņemts 23.11.2017. Nr. 3163) par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Jaunaudzēkņi" sadalei
10-15 apbūves gabalos izskatīšana.
Konstatē:
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Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads
īpašuma
kadastra nr. 80960080407, zemes vienībai ar kadastra apz.80960080407.
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt par Detālplānojuma izstrādes vadītāju Attīstības un plānošanas speciālisti Lindu
Čakši.
4. Detālplānojuma ierosinātājam vienoties ar pašvaldību par termiņu, līdz kuram ierosinātāja
informēs pašvaldību par detālplānojuma izstrādātāju un noslēgs līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu. Detālplānojuma izstrādātājam jāiesniedz pašvaldībā dokumentus, kas apliecina tā
atbilstību 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 7. nodaļā minētajām prasībām.
5. Īpašuma “Jaunaudzēkņi” īpašniecei -detālplānojuma ierosinātājai noslēgt līgumu par
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar pievienoto līguma projektu. (Pielikums Nr.2)
6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievieto Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv .
7. Četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs paziņojumu par izstrādes
uzsākšanu ievieto sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte” un izvieto paziņojumu uz informācijas stenda pašvaldības ēkas 1.stāva foa jē. Par
paziņojuma ievietošanu sistēmā atbild Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše.

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”.

Pielikums Nr.1
/pie 28.11.2017. protokola Nr. 13/17, p.3/

Apstiprināts ar
Stopiņu novada domes _____________ lēmumu, prot. ___
DARBA UZDEVUMS nr. (17-09)
Detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads .
1.
Detālplānojuma izstrādes pamatojums.
īpašuma “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960080407) īpašnieces Annas
Oseļskas 23.112017 iesniegums reģ.nr.3163 detālplānojuma izstrādi īpašuma sadalei 10-15 apbūves
zemes gabalos. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību pamato Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2
p., 39.3 p ., kas nosaka , ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā: teritorijai, kurā paredzēta
teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot
noteiktā secībā vai vairākās kārtās; ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību
izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves
teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzD), jauktas centra apbūves teritorija (JC) vai publiskās apbūves teritorija (P);
2.
Detālplānojuma izstrādes mērķis.
Detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali,
paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves
nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.
3.
3.1.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi.
Izstrādāt risinājumus īpašuma sadalei.
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3.2.
Izstrādāt transporta infrastruktūras risinājumus, lai nodrošinātu piekļuvi jaunveidojamām
zemes vienībām no valsts vai pašvaldības ceļa.
3.3.
Izstrādāt nepieciešamā
inženierkomunikāciju nodrošinājuma shēmas , noteikt ielu
sarkanās līnijas un apgrūtinājumus.
3.4.
Noteikt nepieciešamos pasākumus teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai pirms
apbūves veikšana.
3.5.
Izstrādāt detālplānojumu, sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādes procesu, veikt
sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā izskatīt saņemtos iesniegums par
detālplānojumu, piedalīties un protokolēt sabiedriskās apspriedes un citas darba gaitā nepieciešamās
sanāksmes, apkopot to rezultātus un precizēt detālplānojumu. Sagatavot administratīvā līguma par
detālplānojuma īstenošanu projektu.
3.6.
Detālplānojuma izstrādātājam pieprasīt no institūcijām nosacījumus un atzinumus, un
atbilstoši precizēt detālplānojumu.
3.7.
Pirms detālplānojuma apstiprināšanas novada domē, iesniegt detālplānojuma projekta
galīgās redakcijas grafisko materiālu digitālā veidā Stopiņu novada pašvaldības datu bāzes
uzturētājam SIA “Mērniecības datu centrs”, saņemot atbilstošu saskaņojumu.
4.
Detālplānojuma teritorija.
Īpašuma “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960080407), zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 80960080407;
Zemes vienības funkcionālais zonējums atbilstoši Teritorijas plānojumam „Savrupmāju apbūves
teritorija” (DzS) ), “Dabas un apstādījumu teritorija” (DA) , daļa no zemes vienības atrodas nacionālas
nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijā - Valsts autoceļu attīstībai nepieciešamās teritorijā.
(TIN72).
Prasības detālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izmantojamā kartogrāfiskā materiāla
pamatnei, mērogam un saturam;
4.1.
Kartogrāfiskā materiāla pamats augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns mērogā
1:500, kas savietots ar kadastra informācija sistēmas telpiskajiem datiem.
4.2.
Detālplānojuma izstrādes mērogs 1:500 vai 1:1000
4.3.
Detālplānojuma saturs.
4.3.1. Paskaidrojuma raksts (teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības nosacījumi,
detālplānojuma izstrādes pamatojums, detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums,
detālplānojuma risinājumu saistība ar piegulošajām teritorijām, ziņojums par detālplānojuma atbilstību
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam)
4.3.2. Grafiskā daļa
4.3.2.1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas dati, sarkanās līnijas, aizsargjoslas, citi apgrūtinājumi, inženierkomunikāciju tīkli, meliorācijas
sistēma , zemes lietošanas veidi)
4.3.2.2. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns mērogā 1:500, kas savietots ar kadastra
informācija sistēmas telpiskajiem datiem (ne vecāka par 2 gadiem)
4.3.2.3. Grafiskajā daļā noteikt : katras zemes vienības funkcionālo zonu vai apakšzonu; pašvaldības
kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas;
4.3.2.4. Grafiskajā daļā attēlot:
esošās un projektētās zemes vienības un zemes vienības daļu robežas, piekļūšanas iespējas katrai
zemes vienībai, ievērojot zemes ierīcību regulējošo normatīvo aktu prasības;
zemes vienību kadastra apzīmējumus atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem;
plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu;
meliorācijas sistēmu pārkārtošanas shēmu (ja nepieciešams);
shematiskus ielu un ceļu profilus;
apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par apgrūtinātajām teritorijām;
adresācijas priekšlikumus;
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5.
Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi, atzinumi vai saskaņojumi;
5.1.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045,
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv);
5.2.
VA Veselības inspekcija (Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012) vi@vi.gov.lv;
5.3.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” (lvceli@lvceli.lv);
5.4.
AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments, (Vagonu 20, Rīga, LV-1009
gazapgades.departaments@lg.lv);
5.5.
SIA „Lattelecom” (Dzirnavu ielā 105, Rīga LV-1011, kanceleja@lattelecom.lv);
5.6.
AS „Sadales tīkls” (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, info@sadalestikls.lv)
5.7.
Stopiņu novada PA „Saimnieks“ (Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130)
sekretare@saimniekspa.lv
5.8.
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Rīgas sektors (Salaspils, Rīgas iela 113, 210.kab.)
5.9.
LR Satiksmes Ministrija (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, satiksmes.ministrija@sam.gov.lv)
6.

Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi

6.1.
Detālplānojuma izstrādes gaitā paredzētie pasākumi.
6.1.1 Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana uzsākot detālplānojuma izstrādi , kas ilgst ne mazāk
kā 4 nedēļas.
6.1.2. Publiskās apspriešana par detālplānojuma redakciju (un pilnveidoto redakciju , ja tāda tiek
izstrādāta) , kas ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas (vai ne mazāk kā 3 nedēļas pilnveidotajām redakcijām):
- priekšlikumu un iebildumu iesniegšana;
- sabiedriskās apspriešanas sapulce;
- nodrošināta iespēja iepazīties ar detālplānojuma redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē
www.stopini.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv
6.1.3. Informatīvie materiāli izdrukas veidā izvietošanai Stopiņu novada domē un būvvaldē
publiskās apspriešanas gaitā (2 eksemplāri):
- iesniedzami ne vēlāk kā 3 dienas pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas
- izmērs A3-A1, vai pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu informācijas optimālu uztveramību;
- ietvertā informācija: paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā,
grafiskā un teksta informācija par detālplānojuma risinājumu, tai skaitā atļautā izmantošana,
satiksmes infrastruktūra un inženierkomunikācijas.
6.1.4. Sanāksme , kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju
atzinumi- pēc publiskās apspriešanas beigām.
6.2.
Paziņojumi, kas nosūtāmi nekustamo īpašumu īpašniekiem , publicējami TAPIS sistēmā,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.stopini.lv:
6.2.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un priekšlikumu iesniegšanu 4 nedēļu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas (nosūtāmi arī nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru
īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju.)
6.2.2. Par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu (un atkārtotu apspriešanu, ja
nepieciešams) – 2 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas (nekustamo īpašumu īpašniekiem
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar
detālplānojuma teritoriju.)
6.2.3. Par sanāksmi publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšanai, kas ne vēlā
kā 2 nedēļas pirms sanāksmes ievietojams TAPIS sistēmā un publicējams pašvaldības tīmekļa vietnē
www.stopini.lv. Papildus paziņojums publicējams pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”’,
ja paredzama izdevuma izdošana līdz sanāksmei.
6.3.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu:
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6.3.1. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un
pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv.
6.3.2. Detālplānojuma ierosinātājam un detālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) vispārīgo administratīvo aktu par detālplānojuma
apstiprināšanu paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.
Sagatavoja attīstības un plānošanas speciāliste

L.Čakše

10

Pielikums darba uzdevumam (17-09) nr.1
Detālplānojuma teritorija
Īpašums “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960080407), zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 80960080407.
(izkopējums no Stopiņu novada teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartes)

Detālplānojuma teritorija

Pielikums Nr.2
/pie 28.11.2017. protokola Nr. 13/17, p.3/
LĪGUMA PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU PROJEKTS

Stopiņu novadā

.gada___._____________
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Stopiņu novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” rīkojas Stopiņu
novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, turpmāk tekstā – Pašvaldība, un detālplānojuma
ierosinātājs ____________ , turpmāk tekstā – Ierosinātājs,
visi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti - "Puses", ievērojot Pušu gribu un
intereses un, pamatojoties uz:
Stopiņu novada domes . lēmumu, protokols nr. „ Lēmums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam
īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads
" (turpmāk tekstā
Detālplānojums), Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumiem
Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" noslēdz šo līgumu,
turpmāk tekstā - ,,Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pašvaldība organizē un vada, bet Ierosinātājs apņemas izstrādāt un finansēt Detālplānojumu,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Stopiņu novada pašvaldības __.__.2017.
lēmumu, protokols nr. , doto darba uzdevumu (Pielikums Nr._) un šī līguma noteikumiem.
2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS
2.1. Līguma punktā 1.1. paredzētā Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā par saviem līdzekļiem
finansē Ierosinātājs.
3. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS
3.1. Šī līguma punktā 1.1. paredzētā detālplānojuma Izstrādātājs ir :
3.2. Ierosinātājs un Izstrādātājs nodrošina, ka detālplānojumu izstrādā personas, kuru
kvalifikācija un izglītība atbilst 14.10.2014 noteikumiem Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 137.-140.p. noteiktajām prasībām,
kvalifikāciju un izglītību apliecinošie dokumenti pievienojami detālplānojuma kopsavilkumam.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību:
4.1.1. ievietot
paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”, sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē internetā, kā arī
rakstiski informēt piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekus;
4.1.2. pieņemt lēmumus detālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
4.1.3. nodrošināt telpas plānojuma publiskās
apspriešanas procesā nepieciešamajai
materiālu publiskai izstādīšanai, sabiedriskās apspriešanas sapulču organizēšanai;
4.1.4. nosūtīt detālplānojuma teritorijai pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem paziņojumus
par detālplānojuma publiskās apspriešanas procedūru;
4.1.5. ievieto paziņojumu par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
pašvaldības tīmekļa vietnē;
4.1.6. piedalīties detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē(-ēs);
4.1.7. pašvaldības lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums, publicēt informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē
internetā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.1.8. reģistrēt apstiprināto detālplānojumu Pašvaldībā.
4.2. Ierosinātājs apņemas organizēt un nodrošināt detālplānojuma izstrādi atbilstoši normatīvo
aktu un darba uzdevuma prasībām, kā arī nodot izstrādāto detālplānojumu izstrādes
vadītājam.
4.2.1. nodrošināt un finansēt nepieciešamo materiālu sagatavošanu detālplānojuma izstrādei
(topogrāfisko plānu, nepieciešamos pētījumus, apsekošanas, skiču projektu,
vizualizācijas, u.c. materiālus);
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4.2.2. sagatavot un nosūtīt pieprasījumus darba uzdevumā minētajām institūcijām
nosacījumu detālplānojuma izstrādei un atzinumu par izstrādāto detālplānojuma
projektu saņemšanai;
4.2.3. iesniegt sagatavoto detālplānojuma redakciju izskatīšanai izstrādes vadītājam un
nepieciešamības gadījumā, veikt labojumus tajā;
4.2.4. sagatavot un izstādīt materiālus publiskās apspriešanas procesam un piedalīties
sabiedriskās apspriešanas sapulcē (-ēs);protokolēt sabiedriskās apspriešanas sapulces
un citas darba gaitā nepieciešamās sanāksmes, apkopot to rezultātus;
4.2.5. pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt izstrādes vadītājam Kopsavilkumu
par detālplānojuma izstrādi, kā arī institūciju atzinumus un publiskās apspriešanas
materiālus;
4.2.6. saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu apmaksāt Pašvaldības izdevumus par līguma
4.1.1., un 4.1.4. 4.1.5. 4.1.7., 4.1.8 punktos paredzēto paziņojumu sagatavošanu,
nosūtīšanu, publicēšanu.
4.2.7. sagatavot un iesniegt apstiprinātā detālplānojuma materiālus Pašvaldībai atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību izpildi un normatīvo aktu ievērošanu.
5.2. Detālplānojuma neapstiprināšanas gadījumā Pašvaldība nesedz Ierosinātājam izmaksas,
kas radušās izstrādājot detālplānojumu.
5.3. Līgumslēdzēja Puse rakstveidā nekavējoties informē otru Pusi par visiem apstākļiem, kas
atklājušies detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt šī līguma izpildi, kā
arī rakstveidā saskaņot ar otru Pusi jebkuru līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo
atkāpi no līguma noteikumiem.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANA
6.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to
vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet
nepanākot vienošanos - izšķirts tiesā.
7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Izmaiņas līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās.
7.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē pašvaldības lēmums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu.
7.4. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam
līguma eksemplāram.
8. PUŠU rekvizīti
PAŠVALDĪBA
IEROSINĀTĀJS
Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese:
Institūta iela 1A, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
a/s „SEB banka”,
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908
Tālrunis 67910518, fakss 67910532

____________________
Domes priekšsēdētāja
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2.4. Par ceļa servitūta nodibināšanu piekļuvei īpašumam "Mežsproģi" un "Lejsproģi",
Stopiņu nov.
Vārds Uzvārds /adrese, e-pasts: / 23.11.2017. (Domē saņemts 23.11.2017. Nr.3164)
iesnieguma par ceļa servitūta nodibināšanu piekļuvei īpašumam "Mežspoģi" un
"Lejsproģi" izskatīšana.
Konstatē:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist braucamā ceļa servitūta izveidei īpašuma „Mežrumbuļi” (īpašuma kadastra
nr.80960070222) zemes vienībā ar kadastra apz. 80960070222 par labu īpašumam „Mežsproģi ”,
kadastra nr. 80960070369 ceļa servitūta izvietojumu nosakot atbilstoši iesniegtajam dzīvojamās
mājas “Mežsproģi” būvprojekta ģenerālplānā attēlotajam izvietojumam. Servitūta ceļa platums 4.5m,
ceļa garums 13m.
2. Īpašuma „Mežsproģi ”, kadastra nr. 80960070369 īpašniekam Vārds Uzvārds slēgt servitūta
līgumu Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā.

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. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
ziņojums.
Ziņo: R.Ziedonis– iepazīstina ar Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
(turpmāk tekstā VASLDZK) 29.10.2017. protokolu Nr. 13/17.
3.1.

Iesniegumu izskatīšana.

3.1.1. Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 24.10.2017. iesnieguma
Nr. 2892 06.11.2017. iesnieguma Nr. 3031 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzņemt Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmo personu reģistrā, reģistrētajām personām ar kārtas Nr. 8 papildus - Vārds Uzvārds.
Pamatojums: Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 2. punkts,
Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „ Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”, 17. punkts, 29.2. apakšpunkts.
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 17.11.2017. iesnieguma Nr. 3121 izskatīšana/ adrese /
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ::
Atteikt Vārds Uzvārds dzīvojamās telpas maiņu no adrese uz Dzeņu iela 5-2, Cekule, Stopiņu novads.
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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.
3.1.3. Vārds Uzvārds 02.11.2017. iesnieguma Nr. 2990 atkārtota izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzņemt Vārds Uzvārds ar nepilngadīgo bērnu Vārds Uzvārds (divas personas) Pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā ar
kārtas numuru 11.
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 28. novembra atzinums Nr. 1-4.1/130.
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.
3.1.4. Vārds Uzvārds 02.11.2017. iesnieguma Nr. 2991 atkārtota izskatīšana/adrese /
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt uzņemt Vārds Uzvārds Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā ar
dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā.
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 27. novembra atzinums Nr. 1-4.1/129.
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.
3.1.5. Vārds Uzvārds 09.11.2017. iesnieguma Nr. 3062 atkārtota izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt uzņemt Vārds Uzvārds Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā ar
dzīvojamo telpu nodrošināmo personu reģistrā.
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 28. novembra atzinums Nr. 1-4.1/131.
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,
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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. Ieslodzījumu vietu pārvaldes „Daugavgrīvas cietums” /22.11.2017. iesnieguma
Nr. 3156 izskatīšana/ adrese Lielā iela 1, Daugavpilī, LV-5400/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atlikt Ieslodzījumu vietu pārvaldes „Daugavgrīvas cietums” 22.11.2017. iesnieguma Nr. 3156
izskatīšanu uz Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas 13.12.2017. sēdi.
Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmā 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.
3.1.7. Vārds Uzvārds 07.11.2017. iesnieguma Nr. E659 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, kurš deklarēts adrese. Pamatojums – personai
nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā adresē.
2. Vārds Uzvārds Lēmumu paziņot elektroniski:
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.
3.1.8. Vārds Uzvārds /p.k. / 07.11.2017. iesnieguma Nr. E659 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods un viņas nepilngadīgam bērnam
Vārds Uzvārds, kuri deklarēti adrese “Upeslejas 2”-57, Upeslejās, Stopiņu novads. Pamatojums
– personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā adresē.
2. Vārds Uzvārds Lēmumu paziņot elektroniski.
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.
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3.1.9. Vārds Uzvārds /p.k. / 10.11.2017. iesnieguma Nr. E670 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kura deklarēta adrese “Dravnieki”,
Rumbula, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
2. Vārds Uzvārds Lēmumu paziņot elektroniski.
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. Vārds Uzvārds /p.k. / 10.11.2017. iesnieguma Nr. E670 izskatīšana/ adrese/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kurš deklarēts adrese “Dravnieki”,
Rumbula, Stopiņu novads. Pamatojums – personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā
adresē.
2. Vārds Uzvārds Lēmumu paziņot elektroniski.
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. Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzējas/
28.11.2017. atzinuma Nr. 55 izskatīšana / Institūta 1a, Ulbroka, Stopiņu novads/
Konstatēts:
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods, kurš deklarēts adrese “Cekule 26”-15,
Cekulē, 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.
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4.Finanšu komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Paulāne – iepazīstina ar Finanšu komitejas 30.11.2017. Protokolu Nr.12.
4.1. SIA “G.Brieža deju skola” valdes locekļa Gundara Brieža, iesnieguma (Reģ.
29.11.2017., Nr.3218) izskatīšana.
Konstatēts:
[1] Stopiņu novada domē saņemts Iesniedzēja iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu
PII „Pienenīte” par sporta zāles iznomāšanu deju pulciņa vajadzībām.
[2] Informācijas apstrādē konstatēts: 2016.gada 21.decembrī Stopiņu novada dome un Gundars
Briedis, noslēdza telpu nomas līgumu par telpu nomu PII „Pienenīte”, ar mērķi deju pulciņa vajadzībām.
Iesniedzējam uz 2017.gada 30.novembri nav konstatēts parāds par telpu nomu. Noslēgtais līgums ir
spēkā līdz 2017.gada 20.decembrim.
PII "Pienenīte" vadītāja saskaņojusi telpu lietošanu PII "Pienenīte".
[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 - 13, pret – nav, atturas – nav, (pamatojoties uz Likumu
„Par pašvaldībām”59.pantu un Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
ievērošana, balsojumā nepiedalās – L.Sturme) Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nomāt SIA “G.Brieža deju skola”, reģ.Nr.50103451481, nomas objektu-lielā
sporta zāle, kas atrodas Stopiņu novada PII „Pienenīte” ar šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas līguma termiņš: uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža;
1.2. Nomas mērķis: deju pulciņa vadīšana;
1.3. Nomas grafiks: pirmdienās un trešdienās no plkst.15:15-16:00. Uzskaiti par faktisko telpu
lietojumu uzskaita PII „Pienenīte” vadītāja.
1.4. Nomas maksa: EUR 0.36, un Pievienotās vērtības nodoklis par 1 nodarbību/30minūtes.
2. SIA “G.Brieža deju skola” pilnvarotajam pārstāvim viena mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās brīža ierasties Stopiņu novada domē noslēgt nomas līgumu, iepriekš zvanot uz tel
Nr. 67910562.
3. Lēmumu izsniegt: iesniedzējam, PII „Pienenīte” vadītājai.
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.
4.2. Biedrības Latvijas Sarkanais
(reģ.28.11.2017., Nr.3200)

krusts

Rīgas

apriņķa

komitejas

iesniegums

Stopiņu novada domē saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus EUR 350,00 (trīs simti
piecdesmit euro 00 centi) apmērā 2018.gadam.
Kā Iesniedzējs norāda iesniegumā, Iesniedzējs plāno sniegt sekojošu atbalstu Stopiņu novada
iedzīvotājiem:
1. Izsniegt Eiropas pārtikas paku komplektus trūcīgām personām/ģimenēm;
2. Izsniegt bezrecepšu medikamentus un uztura bagātinātājus;
3. Ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm nodrošināt apģērbu, apavuis un citas sadzīvē
nepieciešamās lietas;
4. Komitejas iespēju robežās nodrošināt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.
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Lūgtie līdzekļi nepieciešami transporta izdevumiem un kancelejas izdevumiem.
Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.daļu, Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcija-

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālo atbalstu biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, reģ.Nr40008002279, EUR
350,- apmērā, pārskaitot to uz biedrības oficiālo kontu.
2. Lēmumu izpildei nodot Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
4.3. PA “Saimnieks” iesnieguma (reģ.21.11.2017.,
transportlīdzekļa pārdošanu par brīvu cenu.

Nr.3144)

izskatīšana

par

Stopiņu novada domē saņemts PA “Saimnieks” iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt
transportlīdzekli par brīvu cenu.
Saskaņā ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas
nodaļas vadītāja vietnieka Andra Līcīša 2017. gada 21. novembra dienesta ziņojumu, Transporta un
labiekārtošanas nodaļas auto parkā atrodas transportlīdzeklis, kurš ir Stopiņu novada pašvaldības
aģentūras “Saimnieks” īpašums un netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, tā uzturēšana ir
nerentabla un ekonomiski neizdevīga, transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis uzskatāms par galēji
nepamierinošu, un 2017. gada 15. septembrī tam ir izbeidzies tehniskās apskates derīguma termiņš,
līdz ar to, transportlīdzekli nepieciešams atsavināt.
Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” darbības nodrošināšanai vairs nav
nepieciešamas šādas autotransporta vienības (tabula Nr.1):
Automašīnas marka

Tips

Reģ. Nr.

Izlaiduma
gads

Odometra
rādījums

Reģ.
Nr.

apliecības

Mercedes Benz 0303

Pasažieru
autobuss

HA4705

1988

525110

AF 0367998

Kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc Stopiņu novada P/A “Saimnieks” grāmatvedības
datiem uz 2017. gada 1. novembri apkopota tabulā Nr.2.
Automašīnas marka

Atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz
2017. gada 1. novembri EUR

Mercedes Benz 0303

632.77

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 37.
panta pirmās daļas 1. punktu, kustamo mantu var atsavināt, pārdodot to par brīvu cenu, gadījumā, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro.
Mantiskā ieguldījuma vērtēšanas eksperts Jānis Broks (Diploms Nr. LV124877), veica transportu
novērtēšanu un iesniedza eksperta atzinumu par transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanu, kurā
kustamā manta tika atzīta par metāllūžņiem. Kustamās mantas – transportlīdzekļa tirgus cenas
vērtējums apkopots tabulā Nr.3.
Automašīnas
marka

Tips

Mercedes Benz
0303

Pasažieru
autobuss

Reģ. Nr.

Izlaiduma
gads

Odometra
rādījums

Reģ.
apliecības
Nr.

Tirgus
cena
EUR

HA4705

1988

525110

AF 0367998

650.00

Ievērojot PPMAL, kustamās mantas nosacītā cena apkopota tabulā Nr.4.
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Automašīnas
marka

Atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības
uzskaites
datiem EUR

Mercedes Benz 0303

632.77

Tirgus
vērtība
EUR
650.00

Nosacītā cena EUR

650.00

Atsavināšanas procedūra ir īstenojama ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu (turpmāk - PPMAL), kas nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību.
Atbilstoši PPMAL 1. panta 7. punktam, pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu, tā nedrīkst
būt zemāka par nosacīto cenu.
Ņemot vērā, ka minētais transportlīdzeklis ir Stopiņu novada pašvaldības aģentūras
“Saimnieks” īpašums, Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”, atbilstoši PPMAL 4. panta
otrajai daļai, kas nosaka: Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes

vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas
manta, ierosina publiskās personas kustamās mantas atsavināšanu, pārdot par brīvu cenu nododot
metāllūžņos.
Notiek deputātu diskusijas domes sēdē.
R.Ziedonis- par izsoles rīkošanas kārtību.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Uzsākt transportlīdzekļa Mercedes Benz 0303, reģ.Nr.HA4705, atsavināšanas procedūru, par
atsavināšanas metodi izvēloties – atsavināšanu atklātā izsolē, nosakot sākumcenu EUR 700,00(Septiņi
simti euro 00 centi) un izsoles soli EUR 50.00(Piecdesmit euro 00 centi).
2.
Uzdot izstrādāt PA “Saimnieks” Personāla-juridiskai daļai izsoles noteikumus, iekļaujot
nosacījumu, ka izdevumus, saistītos ar transportlīdzekļa pārreģistrāciju, kā arī nodokļu parādus, ja tādi
ir radušies, veic “Pircējs”.
3.
Lēmumu paziņot PA “Saimnieks”.
4.4. Vārds Uzvārds iesnieguma (reģ.27.11.2017., Nr.3189) par nekustamā īpašuma
nodokļa atbrīvošanu, izskatīšana.
Ierobežotas pieejamības informācija, satur sensitīvus personu datus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1) atteikt Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvošanu. Vārds Uzvārds ir pienākums maksāt
nekustamo īpašuma nodokli par īpašumu adrese, kadastra Nr.
2) aprēķināt nokavējuma naudu — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
3) lēmumu nosūtīt iesniedzējai uz deklarēto adresi;
4) kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram R. Linejam.
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”.
Maksājumus veikt skaidrā naudā Stopiņu novada domes kasē reģ.nr. 90000067986, vai ar
pārskaitījumu AS "SEB banka" kods UNLALV2X konts LV79UNLA0033300130908, vai AS "Swedbank"
kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997, vai DNB banka, kods RIKOLV2X, konta
Nr.LV76RIKO0002013196683.
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt personīgā konta numurus ēkām un
zemei, pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā .
V.Paulāne- informē deputātus:
1. Par komitejas un domes sēdēm 2018.gada janvārī.
Komitejas sēdes– 08.01.2018.-12.01.2018.
Domes sēde- 17.01.2018.
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2. Par Stopiņu novada pašvaldības iestāžu budžeta plānu izsūtīšanu deputātiem
08.12.2017. uz Finanšu komitejas sēdi, kas norisināsies 14.12.2017.

5. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
ziņojums.
Ziņo– D.Brigmane- iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
28.11.2017. protokolu Nr. 13.
5.1. Vārds Uzvārds – 22.11.2017. iesnieguma izskatīšana, (reģ. Stopiņu novada domē
23.11.2017. Nr.3159).
Konstatēts:
[1] Vārds Uzvārds iesniegumā norāda dēla Vārds Uzvārds, personas kods, sasniegumus sacensībās
“Starptautiskajās adžiliti sacensībās 18.11-19.11.2017. “International agility competitions “Aukštaitijos
taure 2017”, kuras norisinājās Paņevežā, Lietuvā, izcīnīta 1.vieta. Iesniegts apstiprinājums par iegūto
vietu, apstiprinājums iegūts arī no internetresursos pieejamās informācijas.
Lūdz piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
[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).
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..
[3] Iesniedzējas un pretendenta dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.
[4] 2017.gadā nav saņemta naudas balva par sasniegumiem norādītajā sporta veidā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu par 2017. gada sasniegumiem starptautiskajās sacensībās:
1.1. Vārds Uzvārds, personas kods, 175.00 EUR apmērā (pēc nodokļu samaksas) par sasniegumiem
“Starptautiskajās adžiliti sacensībās “International agility competitions “Aukštaitijos taure 2017”,
izcīnīto 1.vietu; pārskaitot uz kontu kredītiestādē.
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.
5.2. Vārds Uzvārds 21.11.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē.
21.11.2017. Nr.3143).
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”, 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 13.11.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Onra”, juridiskā adrese: Dzintari, Dreiliņi, Stopiņu
novads, reģistrācijas Nr. 40003694944.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods: Vārds Uzvārds, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē “PIENENĪTE” reģistrēts/a 03.10.2016.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 13.11.2017. SIA “Onra” juridiskā adrese: Dzintari,
Dreiliņi, Stopiņu novads, reģistrācijas Nr. 40003694944, PPII “Draugi” 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.
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.

SIA “Onra”, Dzintari, Dreiliņi, Stopiņu novads, reģistrācijas Nr. 40003694944.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.3. Vārds Uzvārds 17.11.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē.
17.11.2017. Nr.3132).
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
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 11.09.2017.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
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[4]

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

deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 16.11.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā, mēnesī - aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods,
adrese (konta numurs), 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. Biedrības “Vsevoloda Zeļonija sporta skola” 16.11.2017. iesnieguma izskatīšana
(reģistrēts Stopiņu novada domē 17.11.2017. Nr. 3131).
Konstatēja:
Biedrība “Vsevoloda Zeļonija sporta skola” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas
kods dalībai starptautiskajā džudo turnīrā 17th Kaimu Keerak international children judo day, Tartu,
Igaunija, 18.11.2017. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (2.vieta Jaungada džudo turnīrā, 2016.gada 23.24.janvāris, U16 , svaru kategorijā līdz 55 kg).
V.Zeļonija sporta skolas 15.02.2017. vēstule Nr. 4, par braucienu uz sacensībām izmaksām, kopējā
izmaksu summa 40.00 (četrdesmit euro 00 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 – Tartu, Igaunija, 18.11.2017., norādītas izmaksas.
Informācijas apstrādes procesā saņemti apliecinājumi par izcīnīto 2.vietu Jaungada džudo turnīrā,
2016.gada 23.-24.janvāris, U16, svaru kategorijā līdz 55 kg, sacensība bija iekļautas Latvijas cīņu
sporta veidu federācijas sacensību kalendārā.
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.
Ar Stopiņu novada domes 08.03.2017. lēmumu, Protokols Nr.94, piešķirts līdzfinansējums 150.00 euro
apmērā.
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[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;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību starptautiskajās sacensībās džudo turnīrā
17th Kaimu Keerak international children judo day, Tartu, Igaunija, 18.11.2017., piešķirot finansējumu
40.00 EUR (četrdesmit euro 00 centi) apmērā, pēc rēķina saņemšanas no V.Zeļonija sporta skolas
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. V.Zeļonija sporta skola, E.Birznieka-Upīša iela 21a, Rīga.
5.5. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana, reģistrēts 17.11.2017. Stopiņu novada domē
Nr.3123.
Vārds Uzvārds savā iesniegumā lūdz pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes (privātskolas)
apmeklējumam par bērnu Vārds Uzvārds, personas kods.
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1.

Stopiņu novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta Saistošie noteikumi Nr. 11/16 “Kārtība par

pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirts pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētām privātajām izglītības iestādēm, kurās audzēkņi apgūst licencētu izglītības programmu.
1.1.

Pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts norēķiniem par pamatizglītības apguvi par audzēkni,

ja audzēkņa un vismaz viena audzēkņa likumīgā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu
novada administratīvajā teritorijā (Noteikumu 2.punkts).
1.2.

Atbalsta apmērs par vienu audzēkni mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem

vienam audzēknim Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā.
(Noteikumu 3.punkts).
1.3.

Stopiņu novada pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm 2017.gadā par vienu

audzēkni mēnesī ir EUR 56.72 (Apstiprināts ar 25.01.2017. Stopiņu novada domes lēmumu Nr.91).
1.4.

Privātā izglītības iestādē atbalstu var saņemt, ja tā ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un

realizē licencētas mācību programmas, nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkuma likuma izpratnē un,
ar kuru Stopiņu novada dome un audzēkņa likumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu par izglītības
pakalpojuma sniegšanu (Noteikumu 6.punkts).
1.5.

Atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējs līgums starp privāto izglītības

iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi (Noteikumu 6.punkts).
1.6.

Pirms audzēknis uzsāk izglītības pakalpojuma saņemšanu privātā izglītības iestādē, atbalsta

saņemšanai audzēkņa likumīgais pārstāvis iesniedz Stopiņu novada domē iesniegumu par to, ka
audzēknis saņems pakalpojumu privātā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības
iestādes

nosaukumu

un

juridiskās

personas

reģistrācijas

numuru.

Iesniegumam

pievieno

apliecinājumu no privātā izglītības iestādes par iespējamo pakalpojumu sniegšanu attiecīgam
audzēknim (Noteikumu 7.punkts).
2.

Ziņu pārbaude par Noteikumu 2.punkta atbilstību:

2.1. Izglītojamā Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta kopš 02.07.2012. ir Stopiņu
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
2.2. Izglītojamā likumīgā pārstāvja Vārds Uzvārds deklarētā dzīves vieta kopš 07.07.2006. ir Stopiņu
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
Iesnieguma iesniedzēja atbilst Noteikumu 2.punkta prasībām.
3.

Ziņu pārbaude par Noteikumu 6.punktu:

3.1. Privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un realizē licencētas mācību
programmas, un tā nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkuma likuma izpratnē.
Privātā izglītības iestāde atbilst Noteikumu 6.punkta prasībām.
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4.

Iesniedzējs savā iesniegumā ir pievienojis 28.09.2017. izziņa Nr. S2546 oriģinālu par Vārds

Uzvārds, personas kods, pamatizglītības apguvi privātā izglītības iestādē - Privātā vidusskolā “Citruss”,
SIA “Citrum”.
5.

Stopiņu novada pašvaldība atbalsta izmaksu var uzsāk tikai pēc tam, kad ir parakstīts trīspusējs

līgums starp privāto izglītības iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības atbalstu ar 01.11.2017. pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētai privātai izglītības iestādei - Privātā vidusskola “Citruss”, SIA “Citrum” (LR IZM iestādes kods
3713803152), kurā izglītojamais/ā Vārds Uzvārds, personas kods, apgūst licencētu izglītības
programmu. Stopiņu novada pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc trīspusēja līguma starp privāto
izglītības iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi, noslēgšanas. Viena audzēkņa
uzturēšanās izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātai izglītības iestādei “Privātā vidusskola
“Citruss”, līdz jauna lēmuma pieņemšanai ir EUR 56.72 mēnesī par vienu izglītojamo.
1.1. Izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Stopiņu novada domei
pieprasījumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (Saistošo
noteikumu Pielikums Nr. 4) un rēķinu par iepriekšējo mēnesi atbalsta saņemšanai. Minēto pieprasījumu
iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski uz Stopiņu novada domes oficiālo elektroniskā
pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Pamatojums: Stopiņu novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta Saistošie noteikumi Nr. 11/16
“Kārtība par pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm”.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
Vārds Uzvārds, adrese.
SIA “Citrum”, Privātā vidusskolā “Citruss” - Baznīcas iela 5, Rīga.

5.6. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana, reģistrēts 17.11.2017. Stopiņu novada domē
Nr.3122.
Vārds Uzvārds savā iesniegumā lūdz pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes (privātskolas)
apmeklējumam par bērnu Vārds Uzvārds, personas kods.
1. Stopiņu novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta Saistošie noteikumi Nr. 11/16 “Kārtība par
pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirts pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētām privātajām izglītības iestādēm, kurās audzēkņi apgūst licencētu izglītības programmu.
1.1 .Pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts norēķiniem par pamatizglītības apguvi par audzēkni, ja
audzēkņa un vismaz viena audzēkņa likumīgā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā (Noteikumu 2.punkts).
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1.2. Atbalsta apmērs par vienu audzēkni mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem
vienam audzēknim Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā.
(Noteikumu 3.punkts).
1.3. Stopiņu novada pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm 2017.gadā par vienu audzēkni
mēnesī ir EUR 56.72 (Apstiprināts ar 25.01.2017. Stopiņu novada domes lēmumu Nr.91).
1.4. Privātā izglītības iestādē atbalstu var saņemt, ja tā ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un realizē
licencētas mācību programmas, nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkuma likuma izpratnē un, ar
kuru Stopiņu novada dome un audzēkņa likumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu par izglītības
pakalpojuma sniegšanu (Noteikumu 6.punkts).
1.5. Atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējs līgums starp privāto izglītības
iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi (Noteikumu 6.punkts).
1.6. Pirms audzēknis uzsāk izglītības pakalpojuma saņemšanu privātā izglītības iestādē, atbalsta
saņemšanai audzēkņa likumīgais pārstāvis iesniedz Stopiņu novada domē iesniegumu par to, ka
audzēknis saņems pakalpojumu privātā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības
iestādes nosaukumu un juridiskās personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno
apliecinājumu no privātā izglītības iestādes par iespējamo pakalpojumu sniegšanu attiecīgam
audzēknim (Noteikumu 7.punkts).
2. Ziņu pārbaude par Noteikumu 2.punkta atbilstību:
2.1. Izglītojamās Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta kopš 02.07.2012. ir Stopiņu
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
2.2. Izglītojamā likumīgā pārstāvja Vārds Uzvārds deklarētā dzīves vieta kopš 07.07.2006. ir Stopiņu
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
Iesnieguma iesniedzēja atbilst Noteikumu 2.punkta prasībām.
3. Ziņu pārbaude par Noteikumu 6.punktu:
3.1. Privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un realizē licencētas mācību
programmas, un tā nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkuma likuma izpratnē.
Privātā izglītības iestāde atbilst Noteikumu 6.punkta prasībām.
4. Iesniedzējs savā iesniegumā ir pievienojis 28.09.2017. izziņa Nr. S2547 oriģinālu par Vārds Uzvārds,
personas kods, pamatizglītības apguvi privātā izglītības iestādē - Privātā vidusskolā “Citruss”, SIA
“Citrum”.
5. Stopiņu novada pašvaldība atbalsta izmaksu var uzsāk tikai pēc tam, kad ir parakstīts trīspusējs
līgums starp privāto izglītības iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības atbalstu ar 01.11.2017. pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētai privātai izglītības iestādei - Privātā vidusskola “Citruss”, SIA “Citrum” (LR IZM iestādes kods
3713803152), kurā izglītojamais/ā Vārds Uzvārds, personas kods, apgūst licencētu izglītības
programmu. Stopiņu novada pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc trīspusēja līguma starp privāto
izglītības iestādi, Stopiņu novada domi un audzēkņa likumīgo pārstāvi, noslēgšanas. Viena audzēkņa
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uzturēšanās izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātai izglītības iestādei “Privātā vidusskola
“Citruss”, līdz jauna lēmuma pieņemšanai ir EUR 56.72 mēnesī par vienu izglītojamo.
1.1. Izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Stopiņu novada domei
pieprasījumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (Saistošo
noteikumu Pielikums Nr. 4) un rēķinu par iepriekšējo mēnesi atbalsta saņemšanai. Minēto pieprasījumu
iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski uz Stopiņu novada domes oficiālo elektroniskā
pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Pamatojums: Stopiņu novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta Saistošie noteikumi Nr. 11/16
“Kārtība par pašvaldības atbalstu privātām izglītības iestādēm”.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
Vārds Uzvārds, adrese.
SIA “Citrum”, Privātā vidusskolā “Citruss” - Baznīcas iela 5, Rīga.

5.7. Vārds Uzvārds 23.11.2017. iesniegumu izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē
24.11.2017. Nr.3177).
Vārds Uzvārds norāda Vārds Uzvārds, personas kods sasniegumus sportā džudo 1.vieta 17th Kaimu
Keerak international childrens judo day in Tartu, Igaunija.
Lūdz piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
[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:
11.3. individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, un
sporta komandai, kas atbilst noteikumu 2.2.punktā minētajām prasībām;
11.4.

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).
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..
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu par 2017. gada sezonas sasniegumiem starptautiskajās
sacensībās:
Vārds Uzvārds, personas kods, 175.00 EUR apmērā (pēc nodokļu samaksas) par sasniegumiem
Eiropas mēroga sacensībās, džudo – 1.vieta 17th Kaimu Keerak international childrens judo day in
Tartu, Igaunija, pārskaitot uz kontu kredītiestādē LV96HABA0551038967457.
Pamatojums: 12.12.12. Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr. 19/12 “Par atbalsta sniegšanu sporta
veicināšanai Stopiņu novadā” p.12.3. (Eiropas starptautiskās sacensības, komandu 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;
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3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
3.3. A. Veipai. - Ulbrokas sporta kompleksa direktorei.
5.8. Vārds Uzvārds 15.11.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
16.11.2017. Nr.3101).
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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlas saņemt aukles pakalpojumus. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, pakalpojuma sniegšanas
adrese nav uzrādīta. Informācijas apstrādes procesā konstatēts, ka minētais personai nav reģistrēta
saimnieciskā darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Komitejas sekretārs ir informējis iesniedzēju par pakalpojuma sniedzēja neatbilstību izvirzītajām
pašvaldības prasībām, līdzfinansējuma saņemšanai.
Iesniedzējs (telefoniski) ir informējis, ka ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, ir plānots pārslēgt līgumu
ar citu pakalpojuma sniedzēju.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
reģistrēts/a 15.11.2017.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
[4] 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” nosaka, ka
uz pašvaldības līdzfinansējumu var pieprasīt šādā kārtībā:
“2.1. bērns ir reģistrēts uzņemšanai Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un netiek nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad
bērnam paliek 18 mēneši;
2.2. ja bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā.”
[5] Informācijas apstrādes procesā (20.11.2017.), veicot personas datu pārbaudi konstatēts, ka:
5.1. bērna - dzīvesvietas deklarācija atbilst izvirzītajām prasībām;
5.2. likumisko aizbildņu – vecāku - dzīvesvietas deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz papildu informācijas saņemšanai.
Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
5.9. Vārds Uzvārds 27.11.2017. iesnieguma izskatīšana (Reģistrēts Stopiņu novada domē.
27.11.2017. Nr.3151).
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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlas saņemt aukles pakalpojumus. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, adreses.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 27.11.2017.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
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[4]

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

deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 27.11.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā, mēnesī - aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods,
adrese (konta numurs), 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.
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.
Vārds Uzvārds, adrese.

6. Dažādi
Ziņo: D.Brigmane
6.1. Vārds Uzvārds 15.11.2017. atkārtota iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu
novada domē 16.11.2017. Nr.3101).
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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlas saņemt aukles pakalpojumus.
Papildu iesniegts līgums par aukles pakalpojuma nodrošināšanu:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, pakalpojuma sniegšanas
adrese nav uzrādīta.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
reģistrēts/a 15.11.2017.
[3] Iesniegumam ir pievienots līgums par aukles pakalpojuma sniegšanu.
[4] 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” nosaka, ka
uz pašvaldības līdzfinansējumu var pieprasīt šādā kārtībā:
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“2.1. bērns ir reģistrēts uzņemšanai Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un netiek nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad
bērnam paliek 18 mēneši;
2.2. ja bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā.”
[5] Informācijas apstrādes procesā (20.11.2017.), veicot personas datu pārbaudi konstatēts, ka:
5.1. bērna - dzīvesvietas deklarācija atbilst izvirzītajām prasībām;
5.2. likumisko aizbildņu – vecāku - dzīvesvietas deklarācijas atbilst izvirzītajām prasībām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 15.11.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši
euro un nulle centi) apmērā, mēnesī - aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods,
(konta numurs), 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 nav norādīta, 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.
2.3.
2.4.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
V.Tomiņai – izglītības darba speciālistei.
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.
Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.

Ziņo: V.Paulāne
6.2. Nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar
platību 14,44 ha., kadastra Nr. 8096 002 0133, izsoles rezultātu apstiprināšana
Konstatēts:
Stopiņu novada domes Izsoles komisija, 2017. gada 24.novembrī, pulksten 11:00, rīkoja Nekustamā
īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 14,44 ha, kadastra Nr.
8096 002 0133, mutisku izsoli ar augšupējošu soli.
Izsolāmā objekta sākotnējā cena: EUR 725 000 (Septiņi simti divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).
Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.
Izsolei pieteicās trīs dalībnieki.
Augstāko summu 2 205000,00 (divi miljoni divi simti pieci tūkstoši euro un 00 centi) nosolīja dalībnieks
ar kartītes Nr. 1 - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūlija būmaņi”, reģistrācijas nr. 40203072304,
adrese : Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads
2017.gada 4. decembrī pilnībā ir veikta samaksa par Izsolāmo objektu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību
14,44 ha, kadastra Nr. 8096 002 0133, mutiskās izsoles ar augšupējošu soli rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes
gabala ar platību 14,44 ha, kadastra Nr. 8096 002 0133, atsavināšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Jūlija būmaņi”, reģistrācijas nr. 40203072304, adrese : Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu
novads, saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Notiek deputātu diskusijas.
V.Jakovļevs- jautā par izsolē iegūto finansiālo līdzekļu virzību.
V.Paulāne informē deputātus par 2018.gada budžeta plānu un līdzekļu sadalījumu Stopiņu novada
pašvaldības attīstībā.
6.3. Par nekustamā īpašuma Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. dzīvokļu
kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu
Konstatēts:
Rīgas raj. zemesgrāmatu nodaļas nodalījuma Nr. 327 Stopiņu novada domei pieder dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu 80960030420001, Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. nekustamā īpašuma
ar kadastra nr. 80960030420 sastāvā. Nekustamais īpašums ir daļēji sadalīts dzīvokļu īpašumos.
21.11.2017 Valsts zemes dienestā (turpmāk- dienests) ir pasūtīts ēkā ar kadastra apzīmējumu
80960030420001, adresi Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. reģistrēt divus dzīvokļu īpašumus ar
adresēm Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu nov. un Institūta iela 36-59, Ulbroka, Stopiņu nov.
pasūtījuma Nr.689245. 06.12.2017. ir saņemta no dienesta informācija, ka objektā Institūta iela 36,
Ulbroka, Stopiņa nov. nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 80960030420 sastāvā nevar izveidot
dzīvokļu īpašumus, jo nav zināms nekustamā īpašuma aktuālais kopīpašuma domājamo daļu
sadalījums jeb tā saucamā Forma 11, uz kā pamata pasūtījums ir apturēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 103.punktam Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra
informācijas sistēmā aktualizē attiecīgo dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu, pamatojoties
uz pašvaldības privatizācijas komisijas lēmuma vai akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"
dokumenta pamata, ja konstatētas neprecizitātes privatizācijas procesā.
Dzīvokļa likuma 5.panta 4.apakšpunkts nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo
daļu aprēķina, pārrēķina un reģistrē Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienesta teritoriālā
struktūrvienība atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem aktuālajiem būves datiem.
Atbilstoši 20.12.2011. MK noteikumu Nr.971 “Valsts zemes dienesta nolikums” 4.punktam dienests ir
tiesīgs pieprasīt un dienesta veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.
Konstatēts, ka ēkā Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. nekustamā īpašuma ar kadastra nr.
80960030420 sastāvā esošais kopējais nekustamā īpašuma domājamo daļu sadalījums neatbilst
aktuālajam sadalījumu, kopīpašuma domājamo daļu summa neveido vienu veselu, līdz ar ko
jāapstiprina dzīvokļu īpašumu sastāvā esošo kopīpašuma domājamo daļu aktuālais apmērs.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu nov. kadastra apzīmējums
80960030420001 dzīvokļu īpašumu sastāvā esošo kopīpašuma domājamās daļas - precizēto
kopīpašuma sadalījumu.
Nr.p.k.
Adrese
Kadastra apz.
Kopējā
Domājamās daļas
platība
(Kv.m.)
1

Institūta iela 36- 1

8096 003 0420 001 001 68.50

685

37973

2

Institūta iela 36- 2

8096 003 0420 001 002 68.50

685

37973

3

Institūta iela 36- 3

8096 003 0420 001 003 68.30

683

37973

4

Institūta iela 36- 4

8096 003 0420 001 004 89.80

898

37973

5

Institūta iela 36- 5

8096 003 0420 001 005 68.20

682

37973
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Nr.p.k.

Adrese

Kadastra apz.

6

Institūta iela 36- 6

8096 003 0420 001 006 89.80

898

37973

7

Institūta iela 36- 7

8096 003 0420 001 007 68.10

681

37973

8

Institūta iela 36- 8

8096 003 0420 001 008 89.50

895

37973

9

Institūta iela 36- 9

8096 003 0420 001 009 68.30

683

37973

10

Institūta iela 36- 10

8096 003 0420 001 010 89.30

893

37973

11

Institūta iela 36- 11

8096 003 0420 001 011 69.00

690

37973

12

Institūta iela 36- 12

8096 003 0420 001 012 68.40

684

37973

13

Institūta iela 36- 13

8096 003 0420 001 013 68.00

680

37973

14

Institūta iela 36- 14

8096 003 0420 001 014 89.50

895

37973

15

Institūta iela 36- 15

8096 003 0420 001 015 68.20

682

37973

16

Institūta iela 36- 16

8096 003 0420 001 016 89.60

896

37973

17

Institūta iela 36- 17

8096 003 0420 001 017 68.00

680

37973

18

Institūta iela 36- 18

8096 003 0420 001 018 89.40

894

37973

19

Institūta iela 36- 19

8096 003 0420 001 019 68.20

682

37973

20

Institūta iela 36- 20

8096 003 0420 001 020 89.40

894

37973

21

Institūta iela 36- 21

8096 003 0420 001 021 66.20

662

37973

22

Institūta iela 36- 22

8096 003 0420 001 022 69.50

695

37973

23

Institūta iela 36- 23

8096 003 0420 001 023 54.60

546

37973

24

Institūta iela 36- 24

8096 003 0420 001 024 45.00

450

37973

25

Institūta iela 36- 25

8096 003 0420 001 025 54.30

543

37973

26

Institūta iela 36- 26

8096 003 0420 001 026 54.80

548

37973

27

Institūta iela 36- 27

8096 003 0420 001 027 44.90

449

37973

28

Institūta iela 36- 28

8096 003 0420 001 028 54.80

548

37973

29

Institūta iela 36- 29

8096 003 0420 001 029 54.20

542

37973

30

Institūta iela 36- 30

8096 003 0420 001 030 44.80

448

37973

31

Institūta iela 36- 31

8096 003 0420 001 031 55.30

553

37973

32

Institūta iela 36- 32

8096 003 0420 001 032 54.30

543

37973

33

Institūta iela 36- 33

8096 003 0420 001 033 45.00

450

37973

34

Institūta iela 36- 34

8096 003 0420 001 034 54.30

543

37973

35

Institūta iela 36- 35

8096 003 0420 001 035 67.30

673

37973

36

Institūta iela 36- 36

8096 003 0420 001 036 68.90

689

37973

37

Institūta iela 36- 37

8096 003 0420 001 037 54.90

549

37973

38

Institūta iela 36- 38

8096 003 0420 001 038 45.00

450

37973

39

Institūta iela 36- 39

8096 003 0420 001 039 54.50

545

37973

40

Institūta iela 36- 40

8096 003 0420 001 040 54.60

546

37973

41

Institūta iela 36- 41

8096 003 0420 001 041 44.60

446

37973

42

Institūta iela 36- 42

8096 003 0420 001 042 55.10

551

37973

43

Institūta iela 36- 43

8096 003 0420 001 043 54.60

546

37973

44

Institūta iela 36- 44

8096 003 0420 001 044 44.90

449

37973

45

Institūta iela 36- 45

8096 003 0420 001 045 55.00

550

37973

46

Institūta iela 36- 46

8096 003 0420 001 046 54.40

544

37973

47

Institūta iela 36- 47

8096 003 0420 001 047 45.00

450

37973

48

Institūta iela 36- 48

8096 003 0420 001 048 54.40

544

37973

49

Institūta iela 36- 49

8096 003 0420 001 049 66.80

668

37973

33

Kopējā
platība
(Kv.m.)

Domājamās daļas

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra apz.

Kopējā
platība
(Kv.m.)

Domājamās daļas

50

Institūta iela 36- 50

8096 003 0420 001 050 68.30

683

37973

51

Institūta iela 36- 51

8096 003 0420 001 051 56.00

560

37973

52

Institūta iela 36- 52

8096 003 0420 001 052 47.30

473

37973

53

Institūta iela 36- 53

8096 003 0420 001 053 53.80

538

37973

54

Institūta iela 36- 54

8096 003 0420 001 054 54.60

546

37973

55

Institūta iela 36- 55

8096 003 0420 001 055 46.80

468

37973

56

Institūta iela 36- 56

8096 003 0420 001 056 53.90

539

37973

57

Institūta iela 36- 57

8096 003 0420 001 057 54.70

547

37973

58

Institūta iela 36- 58

8096 003 0420 001 058 45.00

450

37973

59

Institūta iela 36- 59

8096 003 0420 001 059 53.70

537

37973

60

Institūta iela 36- 60

8096 003 0420 001 060 54.60

546

37973

61

Institūta iela 36- 61

8096 003 0420 001 061 47.50

475

37973

62

Institūta iela 36- 62

8096 003 0420 001 062 53.10

531

37973

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv) un izsniegt Stopiņu novada domes
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai un zemes ierīkotājai N.Puķītei-Babānei.
Pamatojums.
Dzīvokļa likums 5.panta 4.apakšpunkts, 10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 103.punkts., Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
86.1 pants 2.daļas 4.apakšpunkts, 20.12.2011., MK noteikumu Nr.971 “Valsts zemes dienesta
nolikums” 4.punkts.

6.4. Nākamā domes sēde 20.12.2017.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Protokolu sagatavoja

J.Vestfāle

Sēde slēgta 16.00
Sēdes protokols parakstīts: 11.12.2017. plkst. 14.00
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