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Ulbroka, Stopiņu novadā
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Nr. 6

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, A.Grunde, S.Masļakovs (Ierodas plkst.15.15), V.Jakovļevs, L.Sturme,
G.Kampe, R.Ziedonis, N.Balabka (Ierodas plkst.15.09), S.Galajevs (Ierodas plkst.15.11).
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- L.Grahoļska – Stopiņu noavada domes juriste,
L.Kundziņa - Būvvaldes vadītāja.
L.Čakše – Attīstības un plānošanas speciāliste.
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1. Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Ziņo – S.Masļakovs– iepazīstina ar Zemes un mežu īpašumu komitejas 08.08.2017.
Protokolu Nr.5.
1.1.

Fizisko personu iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā izskatīšana.

Konstatē:
Stopiņu novada domē saņemti fizisko personu iesniegumi par zemes iznomāšanu. Iesniedzēji lūdz
iznomāt pašvaldības zemi. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta fiziskajām personām.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Iznomāt fiziskām personām zemi. Līgumus noslēgt Stopiņu novada domes klientu apkalpošanas centrā
1 mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Ja līgums netiek noslēgts lēmumā noteiktajā laikā
pieprasītā zeme var tikt iznomāta citām personām:

Nr.p.k. Nomnieks

1.

Zemes gabala
nosaukums

Platība, ha

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

Vārds Uzvārds

Daļa no z.g.

(adrese)

Strautu iela

1.z.g.0.007ha Sakņu dārza
uzturēšana
2. z.g.

iesn.reģ.2064

(kad.apz.

0.02ha

80960030632)
pie īpašuma
Strautu iela 9
2.

Vārds Uzvārds
(adrese)
iesn.reģ.nr. 2164

Dārzs “Rozes

0.0832

nr.7”, kadastra

Sakņu dārza
uzturēšanai

31.12.2018.
4.1.1.
(veikt samaksu par
faktisko zemes
izmantošanas laiku
(no 01.01.2014. līdz
līguma noslēgšanai))
31.12.2018.
4.1.1.p.,

apz.
80960030332

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”.

2. Attīstības komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 08.08.2017. Protokolu Nr. 5/17.
2.1. SIA LIVLAND GROUP /juridiskā adrese - Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010/
31.07.2017. iesnieguma (Domē saņemts 07.08.2017. Nr.2145) par detālplānojuma
īpašuma Cidoniju ielā 47 apstiprināšanu.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 07.08.2017. iesniegts detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Cidoniju
iela 47” (izmaiņas detālplānojumā “Saulīši” 1.z.f.) Detālplānojuma iesniedzējs detālplānojuma
izstrādātājs SIA “Livland Group”.
Stopiņu novada dome 17.05.2017. pieņēma lēmumu protokols nr. 98 par detālplānojuma
projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešana notika no 2017.gada 1.jūnija līdz
2017.gada 29.jūnijam. Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iesniegumi un
priekšlikumi par detālplānojuma projektu.
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Ir saņemti atzinumi no Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Veselības
inspekcijas, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Latvijas gāze”, SIA “Lattelecom”, VAS “Latvenergo ”, AS
“Augstsprieguma tīkls”. Citi pozitīvi vai negatīvi atzinumi nav saņemti.
Detālplānojumā paredzēta zemes vienības Cidoniju iela 47 sadale 4 apbūvei paredzētās zemes
vienībās ar platībām no 0.44ha līdz 2.25ha. Piekļuve zemes vienībām nodrošināta no esošās Cidoniju
ielas, nav nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras izveide.
Izskatot iesniegto detālplānojuma projektu pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas
likuma” 12.panta pirmo daļu un 29.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.682
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu, 20.06.2006.
MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16., 23.1.punktu, 10.04.2012 MK noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47. punktu,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Cidoniju iela 47 (īpašuma kadastra nr.
80960021207, zemes vienības kadastra apz. 80960021207- Detālplānojuma “Saulīši” (1. z.g.), Dreiliņi,
Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo
noteikumu nr. 5/dp) izmaiņas.
2. Atbilstoši detālplānojumā paredzētajai zemes vienības Cidoniju iela 47 (kadastra
apz.80960021207) sadalīšanai apstiprināt adreses un noteikt zemes vienību nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:

Projektētās
zemes
vienības
apzīmējums

Projektētās
zemes
vienības
platība, ha

Nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķis- kods,
platība
Adrese

1

0.50

0601-0.20ha;
1201-0.30ha

2

0.44

0601-0.17ha; 1201- Cidoniju iela 47A, Dreiliņi, Stopiņu novads
0.27ha

3

2.25

0601-1.65ha; 1201- Cidoniju iela 47B, Dreiliņi, Stopiņu novads
0.60ha

4

1.44

0601-0.94ha; 0302- Cidoniju iela 47C, Dreiliņi, Stopiņu novads
0.50ha

Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (esošā
adrese)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Kods 1201- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
Kods 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Kods 0302- fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.
3. Detālplānojuma izstrādātājam reģistrēt detālplānojumu Stopiņu novada datu bāzē. Datu
bāzes uzturētājs. SIA "Mērniecības datu centrs" (Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005,
www.mdc.lv, tālr. 67496833).
4. Publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Tēvzemīte”, atbildīgā attīstības plānošanas speciāliste Linda Čakše.
5. Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus ievietot Stopiņu
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, atbildīgā attīstības plānošanas speciāliste Linda
Čakše.
6. Detālplānojuma teritorijā esošo īpašumu īpašniekam divu mēnešu laikā noslēgt administratīvo
līgumu par detālplānojuma īstenošanu (pielikumā līguma projekts).
7. Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu.

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
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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.4
Administratīvais līgums par detālplānojuma īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi,
Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960021207) - Detālplānojuma “Saulīši” (1.
z.g.), Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu,
protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņas īstenošanu
Ulbroka,

2017.gada ______________

Stopiņu novada dome, turpmāk tekstā Pašvaldība domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes
personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām no vienas puses un īpašuma
Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (kadastra nr. 80960021207) īpašnieces Zanes
Gorbunovas turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājas, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmo un otro daļu, noslēdz
šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Apzīmējumi:
1.1. “Puses” – nozīmē Pašvaldību un Detālplānojuma īstenotāju.
1.2. “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī
jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

„Detālplānojums” – detālplānojums īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma

kadastra nr. 80960021207) - Detālplānojuma “Saulīši” (1. z.g.), Stopiņu novads (apstiprināta ar
Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņas,
“Apbūves nosacījumi” – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Detālplānojuma īstenotājs apņemas īstenot Detālplānojumu saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem.
2.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu Apbūves nosacījumos noteiktajā kārtībā, un,
ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību, kā arī Stopiņu
novada teritorijas plānojumu.
3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.
Īstenot Detālplānojumu
ievērojot Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
nosacījumus un tajos noteikto Detālplānojuma realizācijas kārtību.
3.2. Detālplānojuma īstenotājiem ir pienākums informēt nākamos zemes vienības īpašniekus par
Līguma esamību un to, ka Līguma nosacījumi ir saistoši arī nākamajiem īpašniekiem.
4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pašvaldībai ir saistoši šī Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un
būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes
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institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa
uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma,
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Līguma spēkā stāšanās un termiņi
6.1.Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz detālplānojuma realizācijai.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Līguma nosacījumi ir saistoši arī īpašniekiem, kas iegūst īpašumā zemes vienības vai ēkas un
būves Detālplānojuma teritorijā.
7.2. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu
Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ.
7.3. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj
vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
7.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm,
jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.5. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 3 lapām, katrai no Pusēm paliek viens
Līguma eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. Pušu adreses un rekvizīti.
2.2. SIA FINCLUB /juridiskā adrese - Upenāju iela 5, Sēbruciems, Babītes novads, LV2107/ 28.07.2017. iesnieguma (Domē saņemts 28.07.2017. Nr.2081) par adreses
sadalāmajam dzīvokļa īpašumam “Mednieki”-24, Ulbrokā, Stopiņu novadā piešķiršanu
izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada dome 28.07.2017. saņemts SIA “Finclub” iesniegums par adreses piešķiršanu
atdalītajam dzīvoklim (jaunai telpu grupai) atbilstoši Stopiņu novada būvvaldē saskaņotajam
būvprojektam un būvatļaujai nr. BIS-BV-4.1-2017-2065 “Dzīvokļa nr. 24 pārbūve /sadalīšana 2 dzīvokļos
“Mednieki 24”, Ulbroka, Stopiņu novads”.
Atbilstoši būvprojektam esošo telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 80960030454002 027 plānots
sadalīt divās telpu grupās:
1) ar kadastra apz. 80960030454002 028 platība 90 kv.m (paliekošā telpu grupa);
2) ar kadastra apz. 80960030454002 029 platība 160.80 kv.m (atdalāmā telpu grupa).
Pamatojums: 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”
25.2.punktā noteikts:
Telpu grupai, kas veidota, atdalot to no citas telpu grupas, atdalītajai telpu grupai piešķir numuru,
kas bija noteikts vienai no apvienotajām telpu grupām, papildinot to ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm). Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt adresi “Mednieki”-24B, Ulbroka, Stopiņu novads - telpu grupai 160.80 kv.m.
platībā kadastra apz. 80960030454002 029, atdalāmai no telpu grupas (dzīvokļa) “Mednieki”-24,
Ulbroka, Stopiņu novads , kadastra apz. 80960030454002 027.
Īpašumā “Mednieki “-24 paliekošajai telpu grupai ar kadastra apz. 80960030454002028 saglabāt
esošo adresi.
2. Lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai (Puškina iela 14, Rīga, LV-1050) un
iesniedzējam.
Pamatojums: 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 25.2.p.
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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”.
2.3. Vārds Uzvārds / adrese / pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (e-pasts ) 17.07.2017.
iesnieguma (Domē saņemts 04.08.2017. Nr.2131) par zemes ierīcības projekta izstrādi
izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 04.08.2017 saņemts īpašuma Gravas iela 3, Vālodzes, Stopiņu nov.,
īpašnieka Egīla Ventera iesniegums, kurā lūgts atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes gabalam
Gravas iela 3 un izsniegt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei. Iesniegumam pievienota
zemes gabala sadales skice.
Īpašums Gravas iela 3, Vālodzes, Stopiņu novads, kadastra nr. 80960031410 sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80960031284 0.7164ha platībā. Uz zemes gabala atrodas būve ar
kadastra apz. 80960030890005. Plānotā sadales līnija nešķērso ēku. Zemes vienību plānots sadalīt divās
zemes vienībās 0.3395ha un 0.3796ha platībā.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam zemes vienības funkcionālais zonējums
savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un ūdeņu teritorija (Ū).
Zemes vienībai piekļuve nodrošināta no Gravas ielas piederošas īpašuma Gravas iela 3
īpašniekam.
Minimālā platība no jauna veidojamām zemes vienībām savrupmāju apbūves teritorijā 0.09ha.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Gravas iela 3, Vālodzes, Stopiņu nov.,
īpašuma kadastra nr. 80960031410 - tā sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apz. 80960031284
sadalīšanai divās apbūvei paredzētās zemes vienībās.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.16-17 "Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei zemes
vienībai Gravas iela 3, Vālodzes, Stopiņu novads, zemes vienības kadastra apz. 80960031284”.
Pielikums Nr.1.
Pamatojums: "Zemes ierīcības likums"8.panta (1)daļas 3) punkts, 9.panta (1) daļa, 02.08.2016 Ministru
kabineta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11., 13.p.;

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 08.08.2017. protokola Nr. 5/17, p.3/

Apstiprināts ar Stopiņu novada domes ............. .2017 sēdes lēmumu, protokols nr.
DARBA UZDEVUMS NR. 16-17
" Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienībai Gravas iela 3,
Vālodzes, Stopiņu novads, zemes vienības kadastra apz. 80960031284”
Projekta izstrādi uzsākt pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības lēmums par projekta
izstrādes nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi. Zemes
ierīcības projekts izstrādājams saskaņā ar "Zemes ierīcības likumu", 02.08.2016 Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem

Stopiņu

un citiem spēkā esošajiem

normatīvajiem aktiem. Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā
atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.
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PROJEKTA APTVERTĀS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS.
Projekta aptvertā teritorija: zemes vienība Gravas iela 3, Vālodzes, Stopiņu novads,
īpašuma kadastra nr. 80960031410, zemes vienība ar kadastra apz. 8096003 1284
Funkcionālais zonējums atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam: savrupmāju
apbūves teritorija (DzS), ūdeņu teritorija (Ū).
PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI.
Zemes ierīcības darbu veidi. Zemes vienības sadalīšana divās apbūvei paredzētās zemes
vienībās.
Projektā norādāmas piekļuves iespējas projektētajām zemes vienībām.
Projekts reģistrējams Stopiņu novada datu bāzē . Datu bāzes uzturētājs. SIA "Mērniecības datu
centrs" (Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, www.mdc.lv, tālr. 67496833)
Prasības projekta grafiskajai daļai: Projekta grafisko daļu izstrādāt uz kartogrāfiskā materiāla
pamata- augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna.
Darba uzdevuma derīguma termiņš 2021.gada 31.augusts.
Attīstības plānošanas speciāliste

L.Čakše

2.4. Zemes ierīcības darbos sertificētas personas Vārds Uzvārds /adrese - Mārupes iela
20, Rīga, LV-1002, jana.brice@metopro.lv/ 01.08.2017. iesnieguma (Domē saņemts
01.08.2017. Nr.E423) izskatīšana.
Konstatē:
Ar Stopiņu novada domes 11.01.2017. lēmumu Nr.90 apstiprināts darba uzdevums nr.1-17
“Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei īpašumam Rožu iela 5, Līči, Stopiņu novads, īpašuma
kadastra nr. 80960010076”. Projekta izstrādes mērķis- īpašuma Rožu iela 5 sastāvā esošās zemes
vienības ar kad.apz. 80960010076 sadalīšana divās apbūvei paredzētās zemes vienībās:
1. zemes vienība (80960011032) - platība - 0.134ha
2. zemes vienība (80960011033) - platība - 0.166ha
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam zemes vienības Rožu iela 5 funkcionālais
zonējums – savrupmāju apbūves teritorija.
Īpašums Rožu iela 5, Līči, Stopiņu novads, kadastra nr. 80960010076 sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80960010076 0.3000ha platībā, dzīvojamās ēkas jaunbūves un saimniecības
ēkas jaunbūves. Plānotā sadales līnija nešķērso ēkas.
Zemes vienībām piekļuve nodrošināta no pašvaldības ielām:
1. Zemes vienībai no Rožu ielas
2. Zemes vienībai no Madaru ielas
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma Rožu iela 5, Līči, Stopiņu novads (kadastra nr.
80960010076) zemes vienībai ar kadastra apz.80960010076. Zemes ierīcības projekta izstrādātāja
zemes ierīcības darbos sertificēta persona Jana Brice, zemes ierīcības projekta grafiskā daļa parakstīta
2017-08-01 08:47:52 EEST.
2. Apstiprināt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus projektētajām zemes
vienībām un uz tās esošajai ēkai:
Zemes vienības
Nekustamā īpašuma lietošanas
Nr.projektā., kad.apz.; būvju
Platība, mērķis (kods, nosaukums)
kadastra apz.
ha
Adrese
Nr.1.
0.134
0601, individuālo dzīvojamo māju Rožu iela 5, Līči,
80960011032
apbūve
Stopiņu nov.
Nr.2.
0.166
0601, individuālo dzīvojamo māju Madaru iela 3,Līči,
80960011033
apbūve
Stopiņu nov.
Būve ar kadastra apz.
80960030076001
3. Lēmumu nosūtīt iesniedzējam un Valsts Zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv)
Pamatojums: 03.10.2006 . “Zemes ierīcības likums” 19.p., 02.08.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr.
505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6., 26.p., 20.06.2006. Noteikumi nr. 496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.2., 18., p., 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 11., 14.p.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A. Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
2.5. Vārds Uzvārds
pilnvarotās personas Vārds Uzvārds
/adrese / 27.07.2017.
iesnieguma par adreses piešķiršanu īpašumam Zaru iela 8 izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 28.07.2017 saņemts īpašuma “Zaru iela 8, Dzidriņas, Stopiņu novads”
īpašnieces Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegums par adreses piešķiršanu
īpašumam Zaru iela 8.
Īpašums Zaru iela 8 (kadastra nr. 80960040119) sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apz. 80960040119 un 80960040170.
Stopiņu novada būvvalde ir izsniegusi būvatļauju nr. Nr.8-04/163/15 dzīvojamās mājas
būvniecībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040119.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijās plānojumam zemes vienība ar kadastra apz.80960040119
atrodas ciema teritorijā - Dzidriņās, Stopiņu novadā. Zemes vienība robežojas ar Zaru ielu un piekļuve
zemes vienībai ir paredzēta no Zaru ielas.
08.12.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 14. punktā noteikts,
ka ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar
piesaisti ielas nosaukumam un 17.1.punktā noteikts, ka ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību un
ēku numurus piešķir šādā kārtībā: ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas
centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt adresi Zaru iela 8, Dzidriņas, Stopiņu novads zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8096 008 0119 un uz tās esošajai dzīvojamās mājas jaunbūvei.
2. Lēmumu nosūtīt iesniedzējam, Valsts Zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv,
var@vzd.gov.lv), izsniegt zemes ierīkotājai Norai Puķītei-Babānei.
Pamatojums. 20.06.2006. Noteikumi nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17, 18., p.; 08.12.2015. Ministru
kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11., 14., 28.p.; 10.01.2012. Ministru kabineta
noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”, 21. un 24.punkts.

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”.

2.6. Vārds Uzvārds /adrese / 27.06.2017. iesnieguma (Domē saņemts 07.08.2017.
Nr.2144) par Aveņu ielas daļas nodošanu Stopiņu novada pašvaldībai.
Konstatē:
Stopiņu novada domē saņemts Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
iesniedzējas piederoša ielas gabala, kas atrodas īpašumā Aveņu ielā 2, kadastra Nr.80960020727
pieņemšanu Stopiņu novada īpašumā.
Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka Aveņu ielā atrodas vairākas pastāvīgi apdzīvojamas
privātmājas, pazemes inženierkomunikācijas (sakara, gāzes, elektroapgāde). Norāda, ka tā
pieslēdzas pašvaldības īpašumā esošajai Ērgļu ielai, tāpēc Aveņu iela varētu kļūt par pašvaldības
nozīmes koplietošanas ceļu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Aveņu ielas atsavināšanu par labu Stopiņu novada
pašvaldībai sabiedrības vajadzībām - transporta infrastruktūras – ceļa, uzturēšanai, atsavināšanas
procesu, pēc visu īpašnieku iesniegumu saņemšanas.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram M.Griščenko veikt kontroli par atlikušo īpašnieku
iesniegumu saņemšanu.
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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.15.09. Ierodas N.Balabka.
2.7. Vārds Uzvārds /adrese / 07.08.2017. iesnieguma (Domē saņemts 07.08.2017.
Nr.2143) un Vārds Uzvārds /adrese / 30.05.2017. iesnieguma (Domē saņemts
03.08.2017. Nr.2129) par Rakstiņu ielas daļas nodošanu Stopiņu novada pašvaldībai.
Konstatē:
Stopiņu novada domē saņemts Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu izskatīt
jautājumu par iesniedzēju piederošo ielas gabala, kas atrodas īpašumā Rakstiņu ielā pieņemšanu
Stopiņu novada īpašumā.
Iesniedzēji savā iesniegumā norāda, ka Rakstiņu ielā atrodas vairākas pastāvīgi apdzīvojamas
privātmājas, pazemes inženierkomunikācijas (sakara, gāzes, elektroapgāde). Norāda, ka tā
pieslēdzas pašvaldības īpašumā esošajai Ērgļu ielai, tāpēc Rakstiņu iela varētu kļūt par pašvaldības
nozīmes koplietošanas ceļu.
Balsojumā nepiedalās deputāts N.Balabka
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Rakstiņu ielas atsavināšanu par labu Stopiņu novada
pašvaldībai sabiedrības vajadzībām - transporta infrastruktūras – ceļa, uzturēšanai, atsavināšanas
procesu, pēc visu īpašnieku iesniegumu saņemšanas.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram M.Griščenko veikt kontroli par atlikušo īpašnieku
iesniegumu saņemšanu.

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

2.8. Vārds Uzvārds /adrese / 07.08.2017. iesnieguma (Domē saņemts 07.08.2017. Nr. 2146)
par zemes vienības sadali izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada domē 07.08.2017 saņemts īpašuma “Lielkājas”, Stopiņu nov., īpašnieka U
Vārds Uzvārds
iesniegums par īpašuma sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apz.
80960030289 sadali, atdalot no zemes vienības apbūvei paredzētu zemes vienību apm. 0.38ha
platībā.
Zemes vienība ar kadastra apz. 80960030289 3.8ha platībā ietilpst īpašuma “Lielkājas”,
Stopiņu novads, kadastra nr. 80960030251 sastāvā. Zemes vienība nav apbūvēta.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam zemes vienības funkcionālais zonējums
savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) un transporta infrastruktūras teritorijā (TR) -Radiostacijas
iela sarkanajās līnijās.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 16. punktam, ielai
vai piebraucamam ceļam vairāk nekā vienam nekustamam īpašumam jābūt patstāvīgam īpašuma
objektam t.i. teritorija Radiostacijas ielas sarkanajās līnijās atdalāma atsevišķā īpašumā.
Zemes vienībai piekļuve nodrošināta no Radiostacijas ielas- pašvaldības ielas.
Minimālā platība no jauna veidojamām zemes vienībām savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1)
-0.25ha.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma “Lielkājas”,
Stopiņu nov., (īpašuma
kadastra nr. 80960030251) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apz. 80960030289 sadalei –
atdalot vienu apbūvei paredzētu zemes vienību un zemes vienību Radiostacijas ielas sarkanajās
līnijās.
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2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.17-17 "Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei
īpašuma “Lielkājas”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr.8096003251) zemes vienībai ar kadastra
apz. 80960030289”. Pielikums Nr.2.
Pamatojums: "Zemes ierīcības likums"8.panta (1)daļas 3) punkts, 9.panta (1) daļa, 02.08.2016
Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11., 13.p.;

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.2
/pie 08.08.2017. protokola Nr. 5/17, p.8/

Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 16.08.2017 sēdes lēmumu, protokols nr.6
DARBA UZDEVUMS NR. 17-17
"Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei īpašuma “Lielkājas”, Stopiņu
novads (īpašuma kadastra nr.8096003251) zemes vienībai ar kadastra apz.
80960030289”
Projekta izstrādi uzsākt pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības lēmums par projekta
izstrādes nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi. Zemes
ierīcības projekts izstrādājams saskaņā ar "Zemes ierīcības likumu", 02.08.2016 Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem

Stopiņu

un citiem spēkā esošajiem

normatīvajiem aktiem. Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā
atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.
PROJEKTA APTVERTĀS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS.
Projekta aptvertā teritorija: īpašuma “Lielkājas”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra
nr.8096003251) zemes vienība ar kadastra apz. 80960030289
Funkcionālais zonējums atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam: savrupmāju
apbūves teritorija (DzS1), transporta infrastruktūras teritorija (TR)
PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI.
Zemes ierīcības darbu veidi: Zemes vienības sadalīšana , atdalot vienu apbūvei paredzētu
zemes vienību un zemes vienību Radiostacijas ielas sarkanajās līnijās.
Projektā norādāmas piekļuves iespējas projektētajām zemes vienībām.
Projekts reģistrējams Stopiņu novada datu bāzē . Datu bāzes uzturētājs. SIA "Mērniecības datu
centrs" (Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, www.mdc.lv, tālr. 67496833)
Prasības projekta grafiskajai daļai: Projekta grafisko daļu izstrādāt uz kartogrāfiskā materiāla
pamata- augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna.
Darba uzdevuma derīguma termiņš 2021.gada 31.augusts.

Attīstības plānošanas speciāliste

L.Čakše

2.9. Vārds Uzvārds /adrese / 08.08.2017. iesnieguma (Domē saņemts 08.08.2017. Nr.
Konstatē:
Stopiņu novada domē saņemts Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pārņemt iesniedzēja
piederošo īpašuma 1/6 domājamo daļu, no nekustamā īpašuma Dilbasti, kadastra Nr.80960030386
Stopiņu novada īpašumā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dilbasti, kadastra Nr.80960030386, atsavināšanu
par labu Stopiņu novada pašvaldībai sabiedrības vajadzībām - transporta infrastruktūras – ceļa,
uzturēšanai, atsavināšanas procesu, pēc visu īpašnieku iesniegumu saņemšanas.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram M.Griščenko veikt kontroli par atlikušo īpašnieku
iesniegumu saņemšanu.

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.15.11. Ierodas S.Galajevs

2.10. SIA STARJT /juridiskā adrese – Pērnavas iela 46-2, Rīga, LV-1009/ 01.08.2017.
iesnieguma (Domē saņemts 04.08.2017. Nr.3138) par nojumes projektu zemes gabalā
"Grebzdes" izskatīšana.
Konstatē:
[1] Stopiņu novada domē saņemts SIA Starjt iesniegums, kurā lūdz saskaņot atkāpes no
Stopiņu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkta 93.3.,
kurš nosaka būves, šai gadījumā — nojumes, minimālo attālumu no mūsu projektētā, bet dabā
pagaidām neeksistējošā koplietošanas meliorācijas grāvja krants — 5 metri, sakarā ar jauna
buvobjekta — nojumes jaunbūves projektēšanu zemes gabalā „Grebzdes" Rumbulā, Stopiņu novadā
(zemes gabala kadastra numurs — 8096 009 0039), kas paredz pie būvniecības stadijā esošā
būvobjekta „Gatavās produkcijas komplektēšanas centra jaunbūve" zemes gabalā „Grebzdes"
uzbūvēt atsevišķu būvi — nojumi. Savā iesniegumā lūdz izņēmuma kārtā atļaut šo attālumu
samazināt līdz 2,85 metriem, lai nebūtu jāsamazina nojumes gabarītizmēri, kas ļoti negatīvi
atsauktos uz gatavās produkcijas komplektēšanas centra tehnoloģisko shēmu. Šai sakarā iesniedzējs
garantē, ka minētais attālums — 2,85 metri nekādā mērā nepasliktinās meliorācijas grāvja
uzturēšanu, ko veiks ar mazgabarīta auto tehniku, kā arī ar rokas instrumentiem un tehniku.
Pielikumā — būvniecības ieceres grafiskie materiāli. Pielikums Nr.3.
[2] Sēdē piedalās projektu vadītājs, arhitekts Ivars Šļivka un SIA Starjt pārstāvis Oskars
Norītis.
Ivars Šļivka norāda, ka būvniecībā ir gatavās produkcijas centrs un ka kopējā tehnoloģiskajā
koncepcijā ir nepieciešama papildus nojume. Laila Kundziņa atbalsta ieceri, ja pats SIA Starjt apņemas
uzturēt kārtībā meliorācijas grāvi.
Komitejas priekšsēdētājs V.Jakovļevs jautā, vai var būt citi risinājumi. Ivars Šļivka norāda, ka citi
risinājumi ir sliktāki. Papildus norādot, ka pasūtītājs garantijas vēstulē apņemas, ka veiks meliorācijas
grāvja uzturēšanu.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
Balsojumā nepiedalās deputāts S.Galajevs
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Neiebilst piebūves “nojumes” būvniecībai pie būvniecības stadijā esošā būvobjekta „Gatavās
produkcijas komplektēšanas centra jaunbūve" zemes gabalā „Grebzdes", ar attālumu no projektēta
meliorācijas grāvja 2,85m, ar nosacījumu, ka būvprojektā tiek paredzēts nosacījums, ka zemes
īpašnieks ar saviem līdzekļiem veiks meliorācijas grāvja uzturēšanu.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.
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Pielikums Nr.3
/pie 08.08.2017. protokola Nr. 5/17, p.10/

3. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
ziņojums.
Ziņo: R.Ziedonis– iepazīstina ar Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
(turpmāk tekstā VASLDZK) 9.05.2017. protokolu Nr. 5/17.
Plkst.15.15. Ierodas S.Masļakovs
3.1.

Vārds Uzvārds /p.k. / 07.08.2017. iesnieguma Nr.2150 izskatīšana/ adrese/

Konstatē:
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdes norises atspoguļojums:
“Uz sēdi ieradušies Vārds Uzvārds, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (LR Pasi) un Vārds Uzvārds
(Vārds Uzvārds), uzrāda Gruzijas Republikas pasi.
Sarunvaloda krievu.
R. Ziedonis: izskaidro iesniedzējai par kārtību, kādā notiek sēdes pašvaldībā, t.i., ja nav iespējas runāt
latviešu valodā ir nepieciešams pārstāvis, kurš tulkos.
Deputāts S. Galajevs, vai Jūs piekrītat, ka tulkošu?
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Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds: piekrīt.
R. Ziedonis: lūdz izteikties iesniedzējiem, precizējot lūgumu pašvaldībai.
Vārds Uzvārds: PMLP sniedza pieprasījumu vīra uzturēšanās atļaujas LR saņemšanai, PMLP pieprasīja
izziņu par deklarēto dzīvesvietu LR.
R. Ziedonis: Vai Jums ir zināms, kurš ir dzīvokļa adrese īpašnieks?
Vārds Uzvārds: Visi dokumenti ir uz Vārds Uzvārds vārda.
R. Ziedonis:Vai ir iepazinušies ar PMLP lēmuma saturu?
Vārds Uzvārds: jurists ir iztulkojis.
R. Ziedonis: Dzīvokļa adrese īpašnieks ir Stopiņu pašvaldība. Kad Jūs deklarējāt savu dzīvesvietu šajā
adresē?
Vārds Uzvārds: Pirms pieciem gadiem.
R. Ziedonis: Jūs savu dzīvesvietu šajā adresē deklarējāt 18.10.2012. kā tiesisko pamatojumu norādot
radniecību ar Vārds Uzvārds.
Vārds Uzvārds: Jā, kā bijušajai sievai.
R. Ziedonis: Vai Vārds Uzvārds ir kādi jautājumi?
Vārds Uzvārds: ko darīt, lai deklarētu savu dzīvesvietu.
R. Ziedonis: Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, deklarējot dzīvesvietu ir jānorāda,
kāds tiesiskais pamats personai ir dzīvot norādītajā adresē. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts
īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Bijušais vīrs nevar tikt uzskatīts par radinieku.
Vārds Uzvārds: Es deklarēju savu dzīvesvietu, kad biju laulībā ar Vārds Uzvārds.
R. Ziedonis: Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra ziņām Jūsu un Vārds Uzvārds laulība ir šķirta 17.05.2012.,
tātad piecus mēnešus pirms Jūs deklarējāt savu dzīvesvietu adrees.
Vārds Uzvārds: Uzstāj, ka brīdī, kad deklarēja savu dzīvesvietu, bija laulībā ar Vārds Uzvārds.
R. Ziedonis: Vai īrējat dzīvokli adrese no Vārds Uzvārds, jo pielikumā esat pievienojusi īres līguma
kopiju?
Vārds Uzvārds: vienošanās bija nepieciešama, lai varētu saņemt uzturēšanās atļauju. Visus
maksājumus par dzīvokli apmaksāju laicīgi.
R. Ziedonis: 16.08.2017. Jūsu iesniegums tiks skatīts Stopiņu novada domes sēdē plkst. 15.00 Institūta
ielā 1a, Ulbroka. Lēmumu varēsiet saņemt 21.08.2017. pēc plkst. 14.00, Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads 2. stāvā.
Iesniedzēja iesniegumā lūdz atļauju deklarēt dzīves vietu savam vīram Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds)
adresē. Pielikumā pievienots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 03.08.2017. Lēmums Nr. 12200,
laulību apliecības Nr. kopija, Stopiņu novada domes 19.06.2017. Izziņas Nr. 189 kopija un 2015. gada
2. jūlija dzīvokļa īres līguma starp Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (par telpu adrese) kopija.
Informācijas iegūšanas un apstrādes procesā noskaidrots:
[1] saskaņā ar Zemesgrāmatu datu bāzes datiem un kadastra informāciju nekustamā īpašuma, adrese,
īpašnieks ir Stopiņu pagasta pašvaldība.
Civillikuma 994. pantā noteikts, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemes grāmatās.
[2] par pašvaldības dzīvojamo telpu 2008. gada 15. decembrī ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums
Nr. 413, atbildīgais īrnieks Vārds Uzvārds. Dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr. 1, norādītas
personas, kurām ir tiesības attiecīgo dzīvojamo telpu lietot: Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.
[3] Izskatot Iesniedzējas iesniegto Stopiņu novada domes 19.06.2017. Izziņu Nr. 189 un, pārbaudot
ziņas par laulību iedzīvotāju reģistrā, komiteja konstatē, ka Vārds Uzvārds, deklarējot savu dzīvesvietu,
iespējams, sniegusi nepatiesu informāciju, par dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatojumu.
[4] Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (turpmāk – likums) 9. panta 1., 3., 5. un 6. daļa paredz, ka (1)
īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši
visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to
rakstveidā informēts izīrētājs. (3) Persona, kura saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta
īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. (5) Šā panta pirmajā vai otrajā
daļā neminētās personas (turpmāk — cita persona) iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā
nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana.
(6) Šajā pantā minētās personas dzīvojamā telpā var iemitināt, ja tās atbilst šā likuma 4. panta otrās
daļas noteikumiem. Likuma 4. panta otrā daļa nosaka, ka Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura
fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā
noteiktajā kārtībā. Likuma 10. panta 1.daļa nosaka, ka personai ir tiesības dzīvot īrnieka īrētajā
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dzīvojamā telpā tikai tad, ja tā iemitināta attiecīgajā dzīvojamā telpā šā likuma 9. pantā noteiktajā
kārtībā.
No situācijas apstākļiem izriet, ka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds laulība ir šķirta, tādējādi Vārds
Uzvārds likuma „Par dzīvojamo telpu īri” izpratnē nav uzskatāma kā Vārds Uzvārds ģimenes loceklis,
bet gan kā cita persona, kuras iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā bija nepieciešama izīrētā
piekrišana.”
Notiek deputātu debates domes sēdē.
R.Ziedonis- par situāciju un un iesniegtajiem dokumentiem.
S.Galajevs- par pieacināto personu tulkošanu.
V.Paulāne- par iesnieguma iesniedzēja tulkošanu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt sniegt atļauju deklarēt savu dzīvesvietu Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzim. 1979. gada
21. aprīlī, adresē.
2. Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļai veikt normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā
pārbaudi par to, vai Vārds Uzvārds ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adrese.
3. Lēmuma izraksts nododams arī Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļai.
Pamatojums: Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 4. panta otrā daļa, 9. panta1., 3., 5. un 6. daļa,
Administratīvā procesa likuma 59. pants, 62. pants. 20.06.2002. likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 3. panta pirmā daļa, otrā daļa, 12. panta pirmās daļas 1.punkts. Ministru kabineta 2003. gada
11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts,
3.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta otro un trešo
daļu: „(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā
no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. (3) Dokuments, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”. Lēmumu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
3.2.

Vārds Uzvārds /p.k. / 27.07.2017. mutvārdu iesnieguma Nr. 2082 izskatīšana/
adrese/

Konstatē:
Iesniedzēja atsakās no citas dzīvojamās platības izīrēšanas, lūdz atļauju turpināt izīrēt adrese uz
iepriekšējiem nosacījumiem. Papildus norādot, ka ir informēta par mājas tehnisko stāvokli, uzņemoties
pilnu atbildību.
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas 26.07.2017. sēdē (Protokols Nr. 4), atkārtoti
izskatot Vārds Uzvārds 26.05.2017. iesniegumu Nr. 1498, kur Iesniedzēja lūdza atstāt viņu dzīvot mājā
“Rozes” piešķirot īres tiesības uz atbrīvojušos dzīvokli Nr. tika nolemts ieteikt (Stopiņu novada domes
sēdē 02.08.2017. atbalstīts): [1] Iekļaut Vārds Uzvārds I reģistrā-Pirmām kārtām nodrošināmo personu
rindas reģistrā; [2] Piedāvāt Vārds Uzvārds īrēt dzīvojamo telpu pēc izvēles, kas iekļautas pašvaldības
neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā. [3] [3] Iepriekš norādīto dzīvojamo telpu apskates laiks no
17.08.2017.-28.08.2017. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš – 1 (viens) gads. Par dzīvojamās telpas
apskati sazināties ar Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” pa tālr. 67387230.[4]
Informēt personas, ka par pieņemto lēmumu (piekrist vai atteikt piedāvātās dzīvojamās telpas īrēšanai)
– atbildi sniegt rakstiski Stopiņu novada domei 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kurā ir iespējams
iepazīties ar piedāvātajām dzīvojamajām telpām. Informēt, ja atbilde norādītajā termiņā netiks sniegta,
tiks uzskatīts, ka persona no dzīvojamās telpas īrēšanas atsakās; [5]… [6]…
Papildus norādāms, ka Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas 26.07.2017. sēdē
(Protokols Nr. 4) izskatot P/A “Saimnieks” 2017. gada 18. jūlija iesniegto informāciju par dzīvojamās
ēkas “adrese” atbilstību dzīvošanai, tika nolemts ieteikt (Stopiņu novada domes sēdē 02.08.2017.
atbalstīts): [1] Pārvietot/evakuēt mājā, adresē, Ulbroka dzīvojošās personas, ierādot pagaidu
dzīvesvietu brīvajā dzīvojamā fondā esošajās dzīvojamās telpās; [2] Uzdot Stopiņu novada būvvaldei
sastādīt aktu par ēkas tehnisko stāvokli; [3] Lūgt p/a “Saimnieks” sniegt ziņas par “adrese”, vai
dzīvojamā platībā mitinās kāda persona; [4] Atbildīgais par lēmuma izpildi p/a “Saimnieks”.
Ziņas par “adrese” vēl nav saņemtas,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1.

Atlikt Vārds Uzvārds 27.07.2017. iesnieguma Nr. 2082 izskatīšanu līdz ziņu par “adrese”
saņemšanai no p/a “Saimnieks”.

2.

Informēt Vārds Uzvārds par Stopiņu novada domes 02.08.2017. sēdes lēmumu, izskatot p/a
“Saimnieks” 2017. gada 18. jūlija iesniegumu Nr. 2001.

Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 59. pants.
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.
3.3.

Vārds Uzvārds /p.k. /adrese / pilnvarotās personas Vārds Uzvārds /p.k. /
adrese/21.07.2017. iesnieguma Nr. 2108 izskatīšana/
Konstatē:
Iesniedzēja norāda, ka Vārds Uzvārds 2009. gadā ir pārdevusi sava nekustamā īpašuma daļu ar
apgrūtinājumu, tiesībām dzīvot attiecīgajā nekustamajā īpašuma 1/5 daļā līdz mūža galam. Bet, ņemot
vērā, ka šajā nekustamajā īpašumā adrese nav diabētiķim un vecam cilvēkam labvēlīgi dzīves apstākļi,
lūdz uzņemt Vārds Uzvārds rindā uz dzīvojamās platības saņemšanu.
Iesniegumam pievienots: Stopiņu novada domes Sociālā dienesta 10.04.2017 Izziņa Nr. 34 “Par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”, Pilnvara.
Iesniegtajā pilnvarā uzskaitīts pilnvarojuma apjoms, kas neietver iesniegumā izteikto lūgumu.
Pieaicinātā Sociālā dienesta vadītāja sniedz informāciju par klienti.
Deputātu diskusijas komitejas sēdē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt administratīvo lietvedību, kas ierosināta pamatojoties uz Vārds Uzvārds pilnvarotās
personas Vārds Uzvārds 21.07.2017. iesnieguma Nr. 2108 pamata (Vārds Uzvārds nav pilnvarota
rīkoties Vārds Uzvārds vārdā, iesniegumā norādītajā jautājumā).
2. Stopiņu novada Sociālajam dienestam apsekot Vārds Uzvārds tās dzīvesvietā un līdz 22.08.2017.
iesniegt Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejai atzinumu par Vārds Uzvārds
sociālo situāciju.
Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 63. panta 1. daļas 4. punkts, 57. pants.
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.
3.4. Vārds Uzvārds /p.k. /28.07.2017. iesnieguma Nr. 2095 izskatīšana/ adrese/
Konstatē:
Iesniedzēja lūdz izskatīt iespēju viņai ar ģimeni piešķirt īrēt dzīvokli adrese, norādot, ka dzīvokļa
izmaksas nebūs dārgākas, par pašreizējām izmaksām un varēšot samaksāt.
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk – likums) 11. panta pirmās daļas
nosaka, ka Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā
noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" noteikumus. Likuma 15. pants Personas, kuras ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā, nosaka, ka Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14. pantā un kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Saskaņā ar likuma 24. pantu, Palīdzība īrētās pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās
nomātu dzīvojamo telpu: (1) Pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu
domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.(2) Palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo
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telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības
saņemšanu.
Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „ Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā” (turpmāk – noteikumi) paredz nosacījumus,
palīdzot apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (noteikumu 12.1. un 14.3.
punkti – persona patstāvīgi izvērtē, pie kura no noteikumu punktos noteiktā situācija uz viņu ir
attiecināma). Noteikumu 17. punkts nosaka, persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā, Domē iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka persona
ir tiesīga saņemt palīdzību, iesniegumā norādot, kādi palīdzības veidi personai nepieciešami. Ja
iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi. Iesniegumā persona
apliecina, ka tās vai tā laulātā (ģimenes) īpašumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. Tostarp,
maiņas gadījumā tiek skatīts: Personai (ģimenei), kura vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu nav
parādsaistību par īri un saņemtajiem pakalpojumiem, un iepriekš īrētajai pašvaldības dzīvojamai telpai,
to atbrīvojot, ir jābūt dzīvošanai derīgai.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
V.Paulāne- par lēmuma pamtojuma, par pamatojuma likuma punktu papildināšanu.
R.Ziedonis- izskaidro par konstatējošo daļu lēmuma pamatojuma likuma punktu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt piešķirt dzīvojamo platību adrese, Stopiņu novads Vārds Uzvārds.
Pamatojums: Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„ 11. pants.
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.
3.5.
Vārds Uzvārds /p.k. / 09.08.2017. iesnieguma Nr.2168 izskatīšana/
Konstatē:
Iesniedzējs lūdz izskatīt iespēju piešķirt viņam īres dzīvokli adrese, sakarā ar vēlamo dzīvesvietas
maiņu. Šobrīd ar ģimeni (sieva un trīs bērni) dzīvo adrese. Ņemot vērā, ka sievas darba vieta no 2017.
gada augusta izbeidz darba tiesiskās attiecības – vēlas ar ģimeni pārvākties uz Sauriešiem, kas būtu
finansiāli optimālāks variants, jo nebūs jāmēro ceļš katru darba dienu 110. km.
Vārds Uzvārds iesniegums ir atbalstīts no: Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktora
J. Koponāna un Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītāja J. Zuša puses, lūdzot atbalstīt un
piešķirt kā dienesta dzīvojamo telpu uz darba laiku p/a “Saimnieks”.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
S.Masļakovs-par izglītības dokumentu pievienošanu iesniegumam.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt Aleksandra Terehova 09.08.2017. iesnieguma Nr. 2168 izskatīšanu līdz papildus informācijas
saņemšanai no p/a “Saimnieks”.
2. P/a “Saimnieks” lūgt iesniegt papildus dokumentus: Vārds Uzvārds darba līguma un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas vai citus dokumentus, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu.
Pamatojums: Stopiņu novada domes 2016. gada 9. novembra Saistošo noteikumu Nr. 13/16
„Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam”, 6.3., 6.4. punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta otro un trešo
daļu: „(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā
no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. (3) Dokuments, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”. Lēmumu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
3.6.
Vārds Uzvārds /p.k. / 09.08.2017. iesnieguma Nr.2169 izskatīšana/ adrese/
Konstatē:
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Iesniedzējs lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar to, ka bija aizbildniecībā. Pielikumā iesniegts:
Rīgas rajona tiesas 2006. gada 29. augusta (Lietas Nr. C33095606) sprieduma par aizgādības tiesību
atņemšanu Vārds Uzvārds kopija.
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka
Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: bez vecāku gādības palikuši bērni — pēc tam, kad
bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Par to, ka bez vecāku gādības palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas
audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums nosūtāms ne
vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes aprūpe.
Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst,
sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības palikušu
bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna iesniegumu.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta pirmajai daļai “(1) Bērns ir persona, kas nav
sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par
pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.”
Iesniedzējs nav sasniedzis pilngadību.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Atteikt piešķirt apdzīvojamo platību Vārds Uzvārds.
Pamatojums: Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otrā daļa, 14. panta pirmās
daļas 3. punkts, otrā daļa un ceturtā daļa, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta pirmā daļa,
Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra Saistošo noteikumu Nr. 16/16 „ Par pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”, 18.3. punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta otro un trešo
daļu: „(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā
no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. (3) Dokuments, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”. Lēmumu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
3.7.
Vārds Uzvārds /p.k. / 02.08.2017. iesnieguma Nr. 2120 izskatīšana / adrese/
Konstatē:
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Iesniedzēja lūdz anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods:, kura deklarēta adrese, sakarā ar to, ka persona patvaļīgi
deklarējusies norādītajā nekustamajā īpašumā.
Sēdes vadītājs ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (08.08.2017. Nr. 31) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 8. augustā ir
izskatījusi Vārds Uzvārds, personas kods, 2017. gada 2. augusta iesniegumu Nr.2120 Stopiņu novada
domē, par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods, kurš deklarēts adrese,
sakarā ar to, ka persona patvaļīgi deklarēta norādītajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz iesniegumu, un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 8. augustā ir uzsākusi
pārbaudi par Vārds Uzvārds, personas kods, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu adrese.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā īpašums adrese ir nostiprināts uz Vārds Uzvārds,
personas kods, vārda. Pamatojums – 2014. gada 18. decembra nekustamā īpašuma pirkuma līgums,
īpašumtiesības nostiprinātas pamatojoties uz tiesneses Skaidrītes Temļakovas 05.01.2015 lēmumu.
[2] Vārds Uzvārds dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 2016. gada 31. oktobrī norādīts –
īpašuma tiesības.
[3] Stopiņu novada dome saņēma no Rīgas Domes personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas
pārsūtītu dokumentu Nr. DMV-17-2391-nd, kurš reģistrēts Stopiņu novada domē 2017. gada 31. jūlijā
Nr.2102, no Vārds Uzvārds, personas kods, kurš atrodas apcietinājuma vietā, ar lūgumu anulēt
deklarēto dzīvesvietu adrese, jo viņam nezinot esot deklarēta dzīvesvieta.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1. pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena persona būtu
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2. panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats
par sevi nerada civiltiesiskas saistības.
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No minētā izriet, ka tiesības deklarēt savu dzīvesvietu konkrētā adresē ir personām, kurām ir attiecīgs
tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā nekustamajā īpašumā. Tiesiskais pamats cita starpā rodas, ja persona
ir ieguvusi lietošanas tiesības uz radniecības pamata, kā arī cita likumiska pamata.
No lietas materiāliem izriet, ka Vārds Uzvārds nekustamā īpašumā ir deklarēts kopš 2016. gada 31.
oktobra. Minētais īpašums adrese, vadoties pēc Zemesgrāmatu datiem, no 2014. gada 18. decembra
pirkuma līguma, pieder Vārds Uzvārds.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Tātad persona var iegūt tiesisku pamatu apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, kā arī
deklarēt tur savu dzīves vietu, ja:
1) personai attiecīgais nekustamais īpašums ir īpašumā,
2) persona šo nekustamo īpašumu īrē,
3) persona ieguvusi lietošanas tiesības uz laulības, radniecības vai svainības vai citu likumisku vai
līgumisku attiecību pamata.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta pirmo daļu iestādei ir pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tostarp, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešajā daļā
noteikts, ka rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, iestādei ir
pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un vai
personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis. Savukārt saskaņā ar šā panta trešo
daļu kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets.
Pamatojoties uz šo funkciju deleģējumu, Ministru kabinets 2003. gada 11. februārī ir izdevis
noteikumus Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kuru 2.punktā noteikts,
ka iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz
iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešo daļu, iestāde, saņemot iesniegumu ar
lūgumu par dzīvesvietas deklarēšanas pārbaudi, uzaicina deklarētāju sniegt paskaidrojumu. Savukārt
Ministru kabineta noteikumu Nr.72 3.punktā noteikts, ka līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tādējādi secināms, ka iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai
pārbaudīt un izvērtēt šādas deklarētās dzīves vietas tiesisko pamatojumu. Lai izvērtētu deklarētās
dzīvesvietas tiesisko pamatojumu, iestādei ir pienākums uzklausīt deklarētāju un dodot viņam iespēju
iesniegt dokumentālu pamatojumu tiesiskā pamata apstiprinājumam dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) par attiecīgajā
īpašumā dzīvojošajām personām. Izvērtējot iegūto informāciju, iestādei ir jāpieņem attiecīgs motivēts
lēmums.
Izvērtējot iegūto informāciju:
Lietā nav strīda par to, ka Vārds Uzvārds, personas kods, nav nekustamā īpašuma adrese īpašnieks,
ko pats savā iesniegumā arī norādījis.
Lietā nav strīda par to, ka Vārds Uzvārds, personas kods, ir nekustamā īpašuma adrese īpašniece.
Nepastāv strīds arī par to, ka starp pašreizējo īpašuma īpašnieci un Vārds Uzvārds nav radniecības,
nav noslēgts īres līgums vai slēgta cita veida vienošanās.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka Vārds Uzvārds, personas kods, nebija tiesiska pamata
deklarēties minētajā adresē, proti, deklarēšanās tiesiskais pamats nav īpašuma tiesības, tātad persona
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deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas. Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma mērķis, proti, persona nav sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas
nozīmē, ka personai nepieciešams deklarēt aktuālo dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā,
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. (Augstākās tiesas 2011. gada 10. novembra rīcības sēdes lēmuma
lietā Nr. SKA-822/2011 8.punkts, 2011. gada 15. decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA1015/2011 12.punkts, 2012. gada 27. septembra sprieduma lietā Nr. SKA 391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,
ja:
1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
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 adrese. Pamatojums
– persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 1.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.

3.2.

Dažādi.

3.2.1. Par Vārds Uzvārds (p.k.) /adrese / uzaicināšanu uz komitejas sēdi.
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas 09.08.2017. sēdē (Protokols Nr. 5), izskatot
Vārds Uzvārds 07.08.2017. iesniegumu Nr. 2150, kur iesniegumam tika pievienots 2015. gada 2. jūlija
dzīvokļa īres līguma starp Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (par telpu adrese) kopija. Papildus,
konstatēts, ka saskaņā ar Zemesgrāmatu datu bāzes datiem un kadastra informāciju nekustamā
īpašuma, adrese, īpašnieks ir Stopiņu pagasta pašvaldība.
Civillikuma 994. pantā noteikts, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemes grāmatās.
Par pašvaldības dzīvojamo telpu 2008. gada 15. decembrī ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.
413, atbildīgais īrnieks Vārds Uzvārds. Dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr. 1, norādītas
personas, kurām ir tiesības attiecīgo dzīvojamo telpu lietot: Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.
Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmajā daļā noteikts, ka, lemjot par tāda administratīvā akta
izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē
adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
V.Paulāne izsaka priekšklikumu papildināt lemjošo daļu ar punktu “Komitejas sēde notiek valsts valodā,
nepieciešamības gadījumā ierasties ar pārstāvi vai tulku”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Vārds Uzvārds 2017. gada 6. septembrī plkst. 16.00 jāierodas uz Veselības aizsardzības,
sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdi Ulbrokā, Institūta ielā 14, 2.stāvs, kur tiks izskatīts
jautājums par pašvaldības dzīvokļa adrese, nodošanu nelikumīgā apakšīrē vai nelikumīgu
dzīvošanu tajā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
2.
3.

Komitejas sēde notiek valsts valodā, nepieciešamības gadījumā ierasties ar pārstāvi vai tulku.
Lēmuma izraksts nododams arī p/a “Saimnieks”.
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Pamatojums: Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā daļa, Likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
28.6 pants.
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.

4.Finanšu komitejas ziņojums.
Ziņo – A.Vaičulens – iepazīstina ar Finanšu komitejas 10.08.2016. Protokolu Nr.4.
4.1. P/A “Saimnieks” iesnieguma izskatīšana par rīcību ar pašvaldībai piederošajiem
dzīvokļiem.
Stopiņu novada domē saņemts P/A “Saimnieks” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par rīcību ar
Stopiņu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Institūta ielā 36-4, Ulbroka un Burtnieku ielā 207, Saurieši.
Pašvaldības dzīvokļi Institūta ielā 36-4 un Burtnieku ielā 20-7 ir atbrīvoti, izliekot īrniekus tiesas
ceļā, sakarā ar īres maksas un komunālo pakalpojumu parādiem.
Lai minētos dzīvokļus iekļautu pašvaldības brīvajā dzīvojamajā fondā un piedāvātu īrei
pašvaldības palīdzības ietvaros, nepieciešams veikt apjomīgus remonta darbus. Orientējošās remonta
darbu izmaksas dzīvoklim Institūta ielā 36-4 sastāda EUR 10’930.00, savukārt orientējošās remonta
darbu izmaksas dzīvoklim Burtnieku ielā 20-7 sastāda EUR 10’000.00.
Ņemot vērā, ka dzīvokļiem Institūta ielā 36-4 un Burtnieku ielā 20-7 ir liela kopējā platība,
sekojoši - 85 m2 un 71.8 m2, tiem ir augstas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem. Stopiņu
novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” ieskatā, minēto dzīvokļu turpmāka izīrēšana pašvaldības
palīdzības ietvaros nebūtu lietderīga, sakarā ar to, ka ir apšaubāmas maznodrošinātu ģimeņu iespējas
pienācīgi norēķināties par minēto dzīvokļu īri un komunālajiem pakalpojumiem.
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja izskatot P/A “Saimnieks” iesniegumu,
nolēma konceptuāli atbalstīt dzīvokļu paturēšanu Stopiņu pašvaldības īpašumā dzīvokļu fonda
papildināšanai un atbalstīt dzīvokļu remontu pēc detalizētas tāmes iesniegšanas, kā arī nodot lēmumu
izskatīšanai Finanšu komitejai.
Lai varētu lemt par nepieciešamo līdzekļu paredzēšanu budžetā, nepieciešams precizēt remontu darbu
izmaksas par katru dzīvokli, kā arī atsavināšanas gadījumā ir jāveic abu dzīvokļu vērtējums.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
S.Masļakovs- par tāmes sagatavošanu.
A.Grunde- par lēmuma precizēšanu, tāmes iesniegšanu un remonta veikšanu, vērtējuma iesniegšanu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot Stopiņu novada domes izpilddirektoram Maksimam Griščenko veikt cenu aptauju par
dzīvokļu Institūta ielā 36-4, Ulbrokā un Burtnieku ielā 20-7, Sauriešos, remonta darbu
izmaksām un iesniegt Finanšu komitejai detalizētu tāmi.
2. Pasūtīt dzīvokļu Institūta ielā 36-4, Ulbrokā un Burtnieku ielā 20-7, Sauriešos vērtējumus.
Izpildes termiņš 2 mēneši.
3. Lēmumu izsniegt Stopiņu novada domes izpilddirektoram Maksimam Griščenko.
4.2. Vārds Uzvārds, personas kods iesnieguma (Reģ.07.08.2017., Nr.2154) izskatīšana
Konstatē:
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Stopiņu novada domē 2017.gada 07.augustā saņemts Iesniedzējas iesniegums ar lūgumu iznomāt
lielās zāles telpas PII “Pienenīte”, zumba fitness nodarbību vadīšanai, pieaugušo grupai, sākot no
12.09.2017.-31.05.2018., otrdienās un ceturtdienās no plkst.19:00-20:00.
PII “Pienenīte” vadītāja telpu nomu ir saskaņojusi.
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.

2.
3.

Atļaut nomāt Vārds Uzvārds, personas kods, PII “Pienenīte” lielo zāli, šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas mērķis: Zumba Fitness nodarbības.
1.2. Nomas maksa: EUR 0.72 t.sk. PVN par 1 stundu. Uzskaiti par telpu izmantošanu veic
PII “Pienenīte” vadītāja Lelde Sturme.
1.3. Nomas termiņš: 2017.gada 12.septembris līdz 2018.gada 31.maijs.
1.4. Telpu lietošanas laiks: otrdienās, ceturtdienās no plkst. 19:00-20:00.
Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža ierasties Stopiņu novada
domē noslēgt nomas līgumu, iepriekš zvanot uz tel Nr. 67910562.
Lēmumu izsniegt Iesniedzējai un 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.
4.3. Vārds Uzvārds iesnieguma reģ.31.07.2017., Nr.2107, izskatīšana
Stopiņu novada domē saņemts Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu iznomāt Ulbrokas sporta
kompleksa trenažieru zāli darba dienās no plkst.17:00-21:00.
Saskaņā ar apstiprināto cenrādi, Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāles noma par vienu
stundu noteikta EUR 2.10, tai skaitā PVN.
Ņemot vērā, ka Iesniedzēja telpu nomas mērķis ir nevis trenažiera zāles apmeklējums, bet individuālu
nodarbību vadīšana, līdzīga veida pakalpojumus sniedzot un nomājot Pašvaldības policijas ēkas sporta
zāli 2.stāvā, nomnieki maksā EUR 0,71 euro + PVN par vienu stundu.
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.”.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
A.Grunde- par lēmuma precizēšanu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut nomāt Vārds Uzvārds, nodokļa maksātāja kods 21118112079, nomas objektu-Ulbrokas
sporta kompleksa trenažieru zāli ar šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas līguma termiņš: uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža;
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1.2. Nomas mērķis: individuāli treniņi;
1.3. Telpās vienlaicīgi drīkst atrasties un lietot citi trenažieru zāles apmeklētāji.
1.1. Nodarbību grafiks: Darba dienās, no plkst.17:00-21:00. Uzskaiti par faktisko telpu
lietojumu uzskaita Ulbrokas sporta kompleksa vadītājai Aelitai Veipai.
1.4. Nomas maksa: EUR 0.71 un PVN par 1 stundu.
2. Vārds Uzvārds viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža ierasties Stopiņu novada
domē noslēgt nomas līgumu, iepriekš zvanot pa tel.Nr.67910562.
3. Lēmumu izsniegt: Iesniedzējam, Ulbrokas sporta kompleksa vadītājai A.Veipai.
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.
4.4. Vārds Uzvārds, personas kods, adrese, iesnieguma, reģ.31.07.2017., Nr.2110,
izskatīšana.
Stopiņu novada domē saņemts Iesniedzējas iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus 2017.gadam par īpašumu adrese un adrese.
Iesniedzēja norāda, ka ir 2.grupas invalīde (Iesniegumam pievienota invaliditātes apliecības kopija,
apliecība derīga līdz 03.11.2021.) un saņem pensiju EUR 95,- apmērā.
Informācijas pārbaudē konstatēts: Iesniedzējai Stopiņu novadā pieder divi īpašumi: “adrese”, Vālodzēs
(kad.Nr.) un adrese (kad.Nr.). Par īpašumu adrese Iesniedzējai ir piešķirts atvieglojums 50% apmērā
par 2017.gadu. Par īpašumu “adrese” uz 2017.gada 08.augustu ir parāds EUR 46.43 apmērā un
nokavējuma nauda EUR 16.44 apmērā, kopā EUR 62.87.
Saskaņā ar Zemes ierīkotājas Noras Puķītes-Babānes sniegtajām ziņām, daļa “Irēnas” mājas dzīvokļi
ir Stopiņu novada pašvaldības īpašums. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājā “Irēnas” 2010.gada
26.septembrī notika ugunskrēks, daļa mājas ir nodegusi. Ievērojot, ka māja nav nodegusi pilnībā un
daži dzīvokļu īpašumi ir neskarti, nav izdodams Būvvaldes akts par būves neesamību un nekustamā
īpašuma nodoklis nav atceļams un bez papildus tehniskajiem atzinumiem, nodoklis par ēku nav
samazināms.
Ņemot vērā, ka daļa daudzdzīvokļu mājas pieder Stopiņu novada pašvaldībai,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot Stopiņu novada izpilddirektoram Maksimam Griščenko pasūtīt daudzdzīvokļu mājas
“Irēnas” inventarizācijas lietu. Izpildes termiņs – 3 mēneši.
2. Skatīt Iesniedzējas iesniegumu atkārtoti pēc inventarizācijas lietas saņemšanas;
3. Uzdot Stopiņu novada domes juridiskajai daļai sagatavot starplēmumu un nosūtīt Iesniedzējai;
4. Lēmumu izsniegt Stopiņu novada izpilddirektoram Maksimam Griščenko, Stopiņu novada
juridiskajai daļai.
4.5. Par amata vietas izveidošanu Stopiņu novada Stopiņu pamatskolas amatu sarakstā.
Pamatojoties uz Stopiņu pamatskolas direktores V.Mikutes iesniegumu par nepieciešamību izveidot
jaunu amata vietu – sagādnieks/automobiļa vadītājs Stopiņu pamatskolā tās darbības nodrošināšanai,
ņemot vērā apstākli, ka Stopiņu pamatskolas skolēnu ēdināšanu nodrošinās skolas telpās, bet ēdienu
sagatavošana tiks nodrošināta Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības telpās.
Līdzvērtīgi amati ir izveidoti Ulbrokas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”,
izvērtējot amata aprakstus, secināts, ka katra iestāde minētajam amatam ir noteikusi atšķirīgus amata
pienākumus, ņemot vērā specifiku un iestādes vajadzības, atbildības pakāpi, noslogojumu.
AMATA APRAKSTA PROJEKTS
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Amata nosaukums
Profesijas kods

Sagādnieks/automobiļa vadītājs
332306/832201

Amatu katalogs

Tiešais vadītājs (amats)

13. Fiziskais un kvalificētais darbs
I līmenis/
41. Transportlīdzekļa vadīšana
II līmenis
Stopiņu pamatskolas direktors

Tiešie padotie darbinieki

Nav

Darba laiks

1. Darba laiks no plkst. 11.00 līdz 15.00

Amata mērķi vai galvenie

Ēdiena piegādes nodrošināšana – Stopiņu pamatskolas skolēniem

uzdevumi
Amata

uzdevumu

apraksts

Atbildība

7. Tiesības

1. Veikt ēdiena, trauku un piederumu piegādi Stopiņu pamatskolā - divas
reizes dienā, atbilstoši ēdināšanas grafika laikam.
2. Veikt netīro trauku un piederumu savākšanu un nogādāšanu Stopiņu
pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā.
3. Piegādāt preces iestādei pēc tiešā vadītāja sagatavotā preču saraksta.
4. Laicīgi informēt tiešo vadītāju par transportlīdzekļa tehniskām
problēmām tehniskās apskates.
5. Veikt ikmēneša ceļa maršruta veidlapu aizpildīšanu un iesniegt
atskaites vadītājai katra mēneša pēdējā darba dienā.
1. Noteikto amata pienākumu un ar tiem saistīto uzdevumu, augstāk
stāvošas vadības rīkojumu un doto uzdevumu kvalitatīva un savlaicīga
izpilde.
2. Iestādes iekšējo kārtības noteikumu, darba aizsardzības, ugunsdrošības
noteikumu ievērošana.
3. Iegādāto preču un materiālu droša, savlaicīga un kvalitatīva piegāde bez
bojājumiem iestādei.
4. Materiālā atbildība par iegādātajām precēm un materiāliem no iegādes
brīža līdz preču vai materiālu nodošanai iestādē.
1. Saņemt iestādes vadītāja vai tā nozīmētās atbildīgās personas atbalstu
darba uzdevumu izpildei.
2. Saņemt kvalitatīvai darba veikšanai nepieciešamo informāciju un
materiāltehnisko nodrošinājumu.
3. Pieprasīt informāciju no tiešā vadītāja savu darba pienākumu veikšanai.
4. Citas amata tiesības nosaka Darba likums, profesionālo darbību
reglamentējošie un citi Latvijas Republikas normatīvie akti un iekšējie
normatīvie akti.

Amatam nepieciešamās prasības
Izglītība un kvalifikācija
Darba pieredze
Zināšanas un prasmes

Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, B kategorijas
vadītāja apliecība.
Vēlama
pieredze
preču
iegādē,
dokumentu
noformēšanā.
1. Ļoti labas autovadītāja prasmes, darba pieredze ne
mazāk kā 3 gadi.
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2. Prasme veikt sistematizētu preču un materiālu
uzskaiti, kārtot lietišķo dokumentāciju.
3. Ļoti labas latviešu valodas zināšanas (C līmenī).
1. Prasme savlaicīgi un efektīvi plānot savu darba
laiku.
2. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
3. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
4. Augsta atbildības sajūta.

Personīgās īpašības

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt Stopiņu novada Stopiņu pamatskolas Amatu sarakstu, sākot ar 01.09.2017.
Nr
p.k.

Amata nosaukums

Profesiju
klasifikato
ra kods

Amatu katalogs

1

Sagādnieks/automobiļa
vadītājs

332306/8
32201

13. Fiziskais un
kvalificētais
darbs
I līmenis/
1.amatalgu
grupa,
amatalgas max
apmērs 430.00
41.
Transportlīdzek
ļa vadīšana
II
līmenis/
6.amatalgu
grupa,
amatalgas max
apmērs 899.00

Darba
alga,
mēnesī
pirms
nodokļiem
par
1
slodzi,

Faktiskā
slodze

Faktiskā
darba alga

0.5

250.00

euro
500.00

2. Finanšu līdzekļus atlīdzībai paredzēt no Stopiņu novada Stopiņu pamatskolas budžeta līdzekļiem.
4.6. Vārds Uzvārds, personas kods, iesnieguma, reģ. 02.08.2017., Nr.2119, izskatīšana
Stopiņu novada domē saņemts Iesniedzējas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt 50% māju adresē
adrese. Iesniedzēja norāda, ka īrnieki nedzīvo otrā mājas daļā.
Informācijas pārbaudē noskaidrots, ka Burtnieku iela 22-1, Saurieši ir Stopiņu novada pašvaldības
īpašums. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Ņemot vērā Iesniedzējas norādīto informāciju,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot P/A “Saimnieks” sniegt ziņas par dzīvokli Burtnieku iela 22-1, Saurieši, norādot vai
minētais dzīvoklis ir brīvajā dzīvojamā fondā, vai par minēto adresi ir spēkā īres līgums un vai
tur šobrīd mitinās kādas personas.
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2. Uzdot izvērtēt Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejai vai augstāk minēto
dzīvokli ir nepieciešams atstāt pašvaldības brīvajā dzīvojamā fondā.
3. Jautājumu skatīt atkārtoti pēc P/A “Saimnieks” un Veselības aizsardzības, sociālo lietu un
dzīvokļu komitejas izvērtējuma sagatavošanas.
4. Uzdot Stopiņu novada juridiskajai daļai sagatavot starplēmumu un nosūtīt Iesniedzējai.
Lēmumu nodot Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejai, P/A “Saimnieks”.

5. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
ziņojums.
Ziņo– D.Brigmane- iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
08.08.2017. protokolu Nr. 5.
5.1. Dienas centra “Saurieši” vadītājas A.Šibajevas informācija par dienas centra darbību.
Deputāti īsumā tiek iepazīstināti ar dienas centra “Saurieši” darbību un paveikto tā darbības laikā.
Atkārtoti iepazīstina deputātus ar iedzīvotāju iesniegumā minēto informāciju.
A.Šibajeva – izklāsta personīgo viedokli par iedzīvotāju iesniegumu. Informē par dienas centrā
rīkotajām aktivitātēm un interešu pulciņiem, laika sadalījumu, kā arī apmeklējumu intensitāti, norādot
vecuma un interesentu grupas.
Deputāti izsaka viedokli par nepieciešamību apzināt dienas centru apmeklētāju vēlmes un izveidot
dienas centra laika grafiku, kas paredzētu gan vecuma grupu, gan interešu izglītības pulciņu, radošo
darbnīcu un citu aktivitāšu nodrošināšanu. Par iespējām izmantot citu pašvaldību iestāžu – Sauriešu
bibliotēkas, Stopiņu pamatskolas piedāvātās telpas, lai nodrošinātu dienas centra aktivitātes,
gadījumos, kad ir paredzama liela iedzīvotāju interese. Par sadarbību ar dienas centru “Upeslejas” un
citām sadarbības iespējām.
A.Šibajeva – par to, ka pašvaldība pilnībā finansē lielāko daļu no dienas centra rīkotajām aktivitātēm.
Daļēji projekti tiek finansēti no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, konkrētu mērķu sasniegšanai,
piemēram, brīvprātīgo darbs un citas aktivitātes. Informē, ka iedzīvotāji aktīvi apmeklē un iesaistās
aktivitātēs, kuras tiek organizētas gan dienas centrā “Upeslejas”, gan Ulbrokā. Viss ir atkarīgs no katra
mobilitātes.
D.Brigmane – izsaka priekšlikumu iekļaut jautājumu par dienas centra “Saurieši” telpu paplašināšanu
vai citu telpu piemērošanu, izstrādājot Stopiņu novada Izglītības attīstības programmu.
5.2. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana.
D.Brigmane informē par situāciju komitejas sēdes norises laikā.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas komitejas sēdes norises
atspoguļojums:
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“Informē, ka Vārds Uzvārds ir saņēmusi Stopiņu novada domes 02.08.2017. lēmumu, Protokols Nr. 5,
ar atteikumu par audzēkņa pārcelšanu no PII “Pienenīte” filiāles Vālodzēs uz grupām Ulbrokā. Vārds
Uzvārds bija izteikusi savu neapmierinātību par lēmumu, sekretariātā tika izteikts priekšlikums Vārds
Uzvārds piedalīties Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē 08.08.2017., lai
atkārtoti sniegtu savu viedokli vai iebildumus.
Vārds Uzvārds ir ieradusies uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdi.
D.Brigmane lūdz Vārds Uzvārds iepazīstināt deputātus ar savu viedokli un sniegt skaidrojumu.
Vārds Uzvārds uzsāk sarunu svešvalodā, paskaidrojot, ka viņa neprot latviešu valodu, tā kā nav bijusi
nepieciešamība to apgūt un ikdienā lietot.
Vārds Uzvārds tiek informēta, ka komitejas sēdēs notiek valsts valodā, un gadījumā, ja iesniedzējs
nepārvalda valodu viņam ir tiesības pieaicināt tulku vai pilnvaroto personu viņa interešu pārstāvībai.
Pamatojums:
Likums “Par pašvaldībām”:
3.pants Darba valoda pašvaldības domē [turpmāk — dome] un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs
ir latviešu valoda.
“Valsts valodas likums”:
3.pants. (1) Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.
(2) Latvijas Republikā ikvienam ir tiesības vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā
iestādēs, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).
7.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, valsts vai
pašvaldību uzņēmumos, kā arī uzņēmējsabiedrībās, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai
pašvaldībai, sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda. Ja rīkotājs uzskata par nepieciešamu
sanāksmes laikā lietot svešvalodu, tas nodrošina tulkojumu valsts valodā.
(2) Visos citos gadījumos sēdēs un citās darba sanāksmēs, lietojot svešvalodu, rīkotājs nodrošina
tulkojumu valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens no sanāksmes dalībniekiem.”
10.pants. (1) Ikviena iestāde, organizācija un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina valsts valodā
noformētu dokumentu pieņemšanu un izskatīšanu.
(2) Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts vai
pašvaldību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts
valodā, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā un citos likumos noteiktos gadījumus. Šā panta
noteikumi neattiecas uz personu iesniegumiem policijas un ārstniecības iestādēm, glābšanas
dienestiem un citām iestādēm steidzamos medicīniskās palīdzības izsaukuma gadījumos, noziegumu
izdarīšanas vai citu likumpārkāpumu gadījumos, kā arī tad, kad tiek izsaukta neatliekamā palīdzība
ugunsgrēka, avārijas vai citos nelaimes gadījumos.
(3) Dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā
līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.
(4) Valsts un pašvaldību iestādes, organizācijas un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no ārvalstīm
saņemtos dokumentus var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.
Vārds Uzvārds atstāj komitejas sēdi.
Jautājuma izskatīšana nenotiek.”
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5.3. Vārds Uzvārds 01.08.2017. iesnieguma izskatīšana (reģistrēts Stopiņu novada domē
01.08.2017. Nr.2114).
Ziņo: D.Brigmane
Konstatē:
[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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Karlsons Plus”, juridiskā adrese: Druvienas iela 17-5,
Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 05.04.2017.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 05.09.2017. SIA “Karlsons Plus” juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397, PPII “Karlson” apmeklējumam, par
pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) bērnam Vārds
Uzvārds, personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā. Līdzfinansējums tiek piešķirts pamatojoties uz 27.01.2016. Saistošajos noteikumos Nr.
1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” noteiktajā kārtībā. 2017.gadā līdzfinansējuma apmērs noteikts
EUR 204.02 (divi simti četri euro un 02 centi) apmērā, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem. 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.
2.3.
2.4.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.
SIA “Karlson Plus”, Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.4. Vārds Uzvārds 03.08.2017. iesnieguma (Reģistrēts 03.08.2017. Stopiņu novada domē
Nr.2123) izskatīšana.
Konstatē:
[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:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs Vārds Uzvārds, personas kods, adrese.
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[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 19.04.2017.
[3] Informācijas apstrādes procesā noskaidrots, ka Vārds Uzvārds sniedz aukles pakalpojumus, ir
reģistrēta kā nodokļu maksātājs, kods 25087312403.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
G.Kampe, A.Grunde- par termiņu noteikšanu līdzfinansējuma izmakāšanas kārtībā.
V.Paulāne- paskaidro, ka slēdzot trīspusējo līgumu ir atrunāta kārtībā, kādā tiek iesniegta atskaite par
aukles pakalpojuma sniegšanu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.09.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods, 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”.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
Vārds Uzvārds, adrese,
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.5. Vārds Uzvārds 27.07.2017. iesnieguma (Reģistrēts 27.07.2017. Stopiņu novada domē
Nr.2097) izskatīšana.
Konstatē:
[1] U.Vanka 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:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne
mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē. Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma

sniedzējs

Vārds

Uzvārds,

personas

kods,

adrese, konta

Nr.kredītiestādē.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 18.01.2016.
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[3] Informācijas apstrādes procesā noskaidrots, ka Vārds Uzvārds sniedz aukles pakalpojumus, ir
reģistrēta kā nodokļu maksātājs, kods 24046911296.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.08.2017. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši

euro un nulle centi) apmērā aukles pakalpojuma sniedzējam Vārds Uzvārds, personas kods, 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”.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
Vārds Uzvārds, adrese,
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.6. Vārds Uzvārds 28.07.2017. iesnieguma izskatīšana, (reģistrēts 28.07.2017. Stopiņu
novada domē Nr.2096).
Vārds Uzvārds savā iesniegumā lūdz pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes (privātskolas)
apmeklējumam par meitu 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).
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).
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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. Izglītojamais/ā Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta kopš 12.01.2016. ir Stopiņu
novada pašvaldības administratīvā teritorija.
2.2. Izglītojamā likumīgā pārstāvja Vārds Uzvārds deklarētā dzīves vieta kopš 12.01.2016. 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 savam iesniegumam pievienojis līgumu par Vārds Uzvārds, personas kods,
pamatizglītības apguvi Biedrības “Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola”.
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.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
G.Kampe- par brīvām vietām izglītības iestādēs.
V.Paulāne- paskaidro par MK notiekumiem.
L.Sturme- paskaidro, ka bērna vecāki var izvēlēties turpināt izglītības pakalpojuma saņemšanu
privātā izglītības iestādē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības atbalstu ar 01.09.2017. pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētai privātai izglītības iestādei Biedrības “Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola” (LR
IZM iestādes kods 201381, reģistrācijas Nr. 40008007030), 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 līdz jauna lēmuma pieņemšanai ir EUR 56.72 mēnesī par vienu
izglītojamo.
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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. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
2.1. Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai;
2.2. Biedrība “Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola” Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads,
LV 2164;
2.3. Vārds Uzvārds, adrese.
5.7. Vārds Uzvārds 30.03.2017. iesnieguma atkārtota izskatīšana (reģistrēts Stopiņu
novada domē 30.03.2017. Nr.911).
Ziņo: D.Brigmane
Konstatē:
[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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 08.09.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Karlsons Plus”, juridiskā adrese: Druvienas iela 17-5,
Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 21.03.2016.
[3] Vārds Uzvārds iesniegums izskatīts 26.04.2017. Stopiņu novada domes sēdē, Protokols Nr.97,
kurā pieņemts lēmums: “Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte” grupu komplektācijai 2017/2018. mācību gadam”.
[4] Stopiņu novada dome 19.07.2017., Protokols Nr.4, p.5.1. ir pieņēmusi lēmumu ar kuru tiek
apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” uzņemto audzēkņu
saraksts. Vārds Uzvārds nav iekļauta apstiprināto audzēkņu sarakstā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 08.09.2017. SIA “Karlsons Plus” juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397, PPII “Karlson” apmeklējumam, par
pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) bērnam Vārds
Uzvārds, personas kods:, slēdzot trīspusējo līgumu. Līgums jāslēdz viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā. Līdzfinansējums tiek piešķirts pamatojoties uz 27.01.2016. Saistošajos noteikumos Nr.
1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu
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uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” noteiktajā kārtībā. 2017.gadā līdzfinansējuma apmērs noteikts
EUR 204.02 (divi simti četri euro un 02 centi) apmērā, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem. 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.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.

2.2.
2.3.
2.4.

SIA “Karlson Plus”, Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.8. Vārds Uzvārds 07.08.2017. iesnieguma atkārtota izskatīšana (reģistrēts Stopiņu
novada domē 07.08.2017. Nr.2142).
Ziņo: D.Brigmane
Konstatē:
[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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 01.09.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Remido”, juridiskā adrese: O.Vācieša iela 32a, Rīga,
reģistrācijas Nr. 40103168977.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 22.03.2017.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 01.09.2017. SIA “Remido” juridiskā adrese:
O.Vācieša iela 32a, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103168977, PPII “Lāsīte” 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) apmērā, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem. 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.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.

2.2.

SIA “Remido”, O.Vācieša iela 32a, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103168977.
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2.3.
2.4.

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

5.9. Vārds Uzvārds 07.08.2017. iesnieguma atkārtota izskatīšana (reģistrēts Stopiņu
novada domē 07.08.2017. Nr.2141).
Ziņo: D.Brigmane
Konstatē:
[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
meita Vārds Uzvārds, personas kods:, vēlās saņemt pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba
dienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) privātā pirmsskolas izglītības iestādē, sākot ar 07.09.2017.
Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Remido”, juridiskā adrese: O.Vācieša iela 32a, Rīga,
reģistrācijas Nr. 40103168977.
[2]

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

“PIENENĪTE” reģistrēts/a 22.03.2017.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 07.09.2017. SIA “Remido” juridiskā adrese:
O.Vācieša iela 32a, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103168977, PPII “Lāsīte” 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) apmērā, ja bērns ir vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem. 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.
2.3.
2.4.

Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.
SIA “Remido”, O.Vācieša iela 32a, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103168977.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.10. Dažādi jautājumi.
5.10.1. Par Ulbrokas vidusskolas klašu komplektāciju.
N.Balabka – informē, ka iepazīstoties ar iesniegumiem, konstatējis, ka ir izveidojusies situācija iestādē,
kad Ulbrokas vidusskolas skolēni maina skolu, izvēloties privātās skolas, lai gan Ulbrokas vidusskola
var nodrošināt šo skolēnu apmācību un pašvaldība piešķir līdzfinansējumu.
5.10.2. Par PII “Pienenīte” grupu komplektāciju.
L.Sturme – par situāciju, kad pirmsskolas izglītības iestāde ir brīvas vietas, attiecīgā vecuma grupā, uz
šo brīdi – 5-6 gadīgo apmācību grupā ir 5 brīvas vietas. Iestādes vadītājs personīgi ir sazinājies ar
vecākiem, kuru bērni ir reģistrēti uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, bet uz šo brīdi apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes un piedāvājis mainīt izglītības iestādi. Ir saņemti atteikumi.
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Notiek debates domes sēdē, piedalās visi deputāti.

6. Dažādi
6.1. Nākamā domes sēde 30.08.2017.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Protokolu sagatavoja

J.Vestfāle

Sēde slēgta 16.00
Sēdes protokols parakstīts: 21.08.2017. plkst. 14.00
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