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

Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas ziņojums.
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas ziņojums.
Finanšu komitejas ziņojums.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas ziņojums.
SIA “Baltic Development Consultancy” iesnieguma par tehnisko noteikumu
izsniegšanu izskatīšana.
7. Dažādi.
Sēde sākta: 15.00
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: J.Pumpurs, V.Paulāne, J.Leimans, J.Vasiļjevs,
A.Grunde, I.Vīksne (Ierodas plkst.15.10), Dz.Saliņš, D.Brigmane, A.Vaičulens, A.Senkāns,
S.Masļakovs, L.Šefere.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: L.Sturme, L.Kurzemniece, B.Smirnovs.
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J.Pumpurs.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre J.Vestfāle, audio ierakstu nodrošina J.Vestfāle.
Uzaicinātās personas- D.Leitāne –Juridiskās daļas vadītāja,
L.Kundziņa - Būvvaldes vadītāja,
L.Čakše – Attīstības un plānošanas speciāliste.
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1. Zemes un mežu īpašumu komitejas ziņojums.
Ziņo – A.Senkāns– iepazīstina ar Zemes un mežu īpašumu komitejas 28.03.2017.
Protokolu Nr.90.
1.1.

ZEMES NOMA.

1.1.1. Vārds Uzvārds ( adrese) 13.03.2017.
piešķiršanu nomā izskatīšana.

iesniegumu reģ.nr. 722 par zemes

Konstatē:
Stopiņu novada domē 13.03.2017. saņemts Vārds Uzvārds iesniegums par pašvaldības īpašuma
“Spriguļu ūdenskrātuve” iznomāšanu.
Īpašums “Spriguļu ūdenskrātuve” kadastra numurs 80960090054 sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80960090052 1.34ha platībā. Zemes vienības lietošanas veidi 0.85ha zeme zem ūdeņiem,
0.30ha- meži, 0.07ha – pļavas, 0.03ha- zeme zem ceļiem, 0.09ha – pārējās zemes. Īpašums robežojas
ar Vārds Uzvārds piederošo īpašumu “nosaukums”, kadastra nr. Zemes vienības funkcionālais
zonējums atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam- dabas un apstādījumu teritorija (DA),
ūdeņu teritorija (Ū).
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.

Iznomāt Vārds Uzvārds pašvaldībai piederošo īpašumu “Spriguļu ūdenskrātuve”, īpašuma

kadastra nr. 80960090054 sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960090052 1.34ha
platībā zaļās zonas uzturēšanai. Nomas līguma termiņš 31.12.2018.
2.

Stopiņu novada domes Finanšu komitejai noteikt iznomājamās zemes nomas maksu.

Pamatojums: 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumu nr.735„ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 16.2., 18.punkts., 24.02.2010 Stopiņu novada domes saistošie noteikumi nr.5/10 „Par
pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā”.
1.1.2. Vārds Uzvārds (adrese) iesnieguma reģ.nr.848 par zemes nomas līguma
pārtraukšanu izskatīšana.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Pārtraukt zemes nomas līgumu nr. 6.1-1.1.16/15 par zemes vienības ar kadastra apz. 80960080439
daļas 0.03ha platībā iznomāšanu Vārds Uzvārds ar 01.01.2017.
1.1.3. Vārds Uzvārds (adrese) 27.03.2017. iesnieguma reģ.nr.847 par zemes
iznomāšanu izskatīšana.

adrese

Konstatē:
Iesniedzēja lūdz piešķirt nomā zemi dzīvojamās mājas adrese uzturēšanai, apsaimniekošanai.
Iesniedzēja norāda, ka šobrīd Valsts Zemes dienestā uz mantojuma apliecības pamata tiek formēts
būvju īpašums reģistrācijai zemesgrāmatā.
Ēku īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Iesniegumam pievienota mantojuma apliecība
(kopijas) par Vārds Uzvārds (p.k.) mantojuma tiesībām uz Vārds Uzvārds (p.k.) atstāto mantojumunekustamo īpašumu adrese, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu un saimniecības
ēkas ar kadastra apzīmējumu.
Ar Stopiņu novada domes 17.10.2012.lēmumu, protokols nr.87 Vārds Uzvārds pārtrauktas zemes
lietošanas tiesības uz apbūves zemi adrese 0.1498ha platībā, kadastra apz. un piešķirtas zemes
nomas pirmtiesības. Nomas pirmtiesības bija izlietojamas līdz 31.12.2012.
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Vārds Uzvārds nav izlietojusi zemes nomas pirmtiesības.
Ar Stopiņu novada domes 17.10.2012.lēmumu, protokols nr.87 noteikts, ka zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīga zeme.
Atbilstoši 30.10.2007. Ministru Kabineta noteikumu „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punktam , zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemes gabalu var slēgt ar attiecīgo
ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Atbilstoši noteikumu 7.2. punktam apbūves
zemes nomas maksu gadā nosaka -1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atbilstoši noteikumu
9.1.punktam, nomas maksu palielina , piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz ēku (kuras saskaņā ar
likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” ir ierakstāmas zemesgrāmatā)
ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.

Iznomāt Vārds Uzvārds (p.k.)

ēku uzturēšanai zemes vienību adrese, kadastra apz., platība

0.1498ha. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: kods 0601- individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
2.

Nomas līguma termiņš 5 gadi.

3.

Nomas maksa par iznomājamo zemi -1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Līdz

ēku reģistrācijai zemesgrāmatā, nomas maksa palielināta piemērojot koeficientu 1,5.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Nomas līgums slēdzams pie Stopiņu novada domes juristes viena mēneša laikā no lēmuma
stāšanās spēkā.
Pamatojums: Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumu nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 1., 4.,7.2., 71, 9.1. p.
1.2.

ATĻAUJU ĪPAŠUMA TIESĪBU REĢISTRĀCIJAI ZEMESGRĀMATĀ APSTIPRINĀŠANA.

1.2.1. SIA “HouseNet” ( adrese Zeltiņu iela 26, Rīga, LV-1035) 22.03.2017. iesnieguma
reģ.nr.799 izskatīšana.
Konstatē:
Iesniedzējs lūdz izdot atļauju iegūt īpašumā nekustamo īpašumu zemes gabalu ar kadastra numuru
80960030934, Āvu iela 5, Vālodzes un ¼ domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra numuru
80960031078, Āvu iela, Vālodzes.
Īpašums Āvu iela 5, kadastra numurs 80960030934 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80960030934 0.1585ha platībā, zemes vienībai noteiktais nekustamā īpašuma mērķis- kods 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
Īpašums Āvu iela, kadastra numurs 80960031078 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80960031078 0.2764ha kopplatībā. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kods
1101(Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).
Īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis- apbūve un ielas uzturēšana.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk tekstā – Likums) 28.panta pirmajā daļā ir
noteikti darījumu subjekti, kuri ir tiesīgi iegūt zemi īpašumā. SIA “HouseNet”reģ.nr. 40003901294
neatbilst 28.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Savukārt Likuma 28.panta otrā daļa paredz
to, ka darījumu subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt īpašumā, ievērojot šā
likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā.
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 9, pret – 2 (A.Grunde, Dz.Saliņš), atturas – nav,
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz LR likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29., 30., pantu piekrist
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SIA “HouseNet”reģ.nr. 40003901294 īpašuma tiesību reģistrācijai
Zemesgrāmatā uz nekustamajiem īpašumiem:
1)

Āvu iela 5, Vālodzes, Stopiņu novads, kadastra numurs 80960030934 sastāvošu no zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 80960030934 0.1585ha platībā.
2)

¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma

Āvu iela, Vālodzes., Stopiņu novads kadastra

numuru 80960031078, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960031078 0.2764ha
kopplatībā.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašuma Āvu iela 5 funkcionālais zonējumssavrupmāju apbūves teritorija, īpašuma Āvu iela funkcionālais zonējums- transporta infrastruktūras
teritorija. Īpašuma turpmākās izmantošanas apbūve un tai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana
atbilst teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
1.2.2. Vārds Uzvārds ( adrese) 27.03.2017. iesnieguma reģ.nr.850 izskatīšana.
Konstatē:
Iesniedzēja lūdz

atļauju iegādāties un reģistrēt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo

īpašumu adrese kadastra nr. sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0.1234ha platībā
un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu.
Īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis- apbūve.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk tekstā – Likums) 28.panta pirmajā daļā ir
noteikti darījumu subjekti, kuri ir tiesīgi iegūt zemi īpašumā. Vārds Uzvārds p.k. ir Krievijas Federācijas
pilsone un neatbilst 28.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Savukārt Likuma 28.panta otrā daļa
paredz to, ka darījumu subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt īpašumā,
ievērojot šā likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 9, pret – 2 (A.Grunde, Dz.Saliņš), atturas – nav,
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
Pamatojoties uz LR likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28., 29., 30., pantu piekrist Krievijas
Federācijas pilsones Vārds Uzvārds p.k. īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatā uz nekustamo
īpašumu adrese, kadastra numurs.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašuma adrese funkcionālais zonējums-savrupmāju
apbūves teritorija, Īpašuma turpmākās izmantošanas apbūve atbilst teritorijas plānojumā noteiktajai
izmantošanai.
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Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
1.2.3. VAS “Privatizācijas aģentūra” ( adrese Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga)
23.03.2017. iesnieguma nr. 1.17/3581 (reģ.nr.E176) izskatīšana.
Stopiņu novada domē saņemts VAS “Privatizācijas aģentūra” 23.03.2017 iesniegums nr. 1.17/3581
iesniegumā kurā lūgts dot piekrišanu zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.8096 003 0962, zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003
0962), 5819 m2 platībā 361/38095 domājamo daļu iegūšanai Latvijas Republikas nepilsones Vārds
Uzvārds (personas kods) īpašumā.
Vārds Uzvārds ir dzīvokļa adrese, kadastra nr. īpašniece, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 361/38095
domājamās daļas no dzīvojamās ēkas. 2017.gada 23.februārī no Vārds Uzvārds, kurai ir zemesgabala
361/38095 domājamās daļas pirmpirkuma tiesības, saņemts iesniegums par privatizācijas turpināšanu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais zemes vienības adrese
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve - kods
0702. Zemesgabals nodots lietošanā dzīvokļa īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk tekstā – Likums) 28.panta pirmajā daļā ir
noteikti darījumu subjekti, kuri ir tiesīgi iegūt zemi īpašumā. Vārds Uzvārds (personas kods) ir Latvijas
Republikas nepilsone un neatbilst 28.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Savukārt Likuma
28.panta otrā daļa paredz to, ka darījumu subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var
iegūt īpašumā, ievērojot šā likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 9, pret – 2 (A.Grunde, Dz.Saliņš), atturas – nav,
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1.

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

Latvijas Republikas nepilsones Vārds Uzvārds (personas kods) īpašuma tiesību reģistrācijai
Zemesgrāmatā uz 361/38095 no nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs.
Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam īpašuma Institūta iela 19 funkcionālais zonējumsdaudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, īpašuma turpmākā

izmantošana - dzīvokļa īpašuma

uzturēšanai un apsaimniekošanai atbilst teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.
Zemes turpmākās izmantošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve - kods
0702.
2.

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

piekrišanu īpašuma reģistrācijai.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
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2. Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas
ziņojums.
Ziņo – S.Masļakovs – iepazīstina ar Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas
28.03.2017. Protokolu Nr.92/17.
2.1. TERITORIĀLPLĀNOJUMU, LOKĀLPLĀNOJUMU, DETĀLPLĀNOJUMU, TEMATISKO
PLĀNOJUMU, ZEMES IERĪCĪBAS UN TEHNISKO PROJEKTU IZSTRĀDE, APSTIPRINĀŠANA.
2.1.1. Vārds Uzvārds /adrese / 14.03.2017. iesnieguma (Domē saņemts 16.03.2017. Nr.
738) par zemes gabala atdalīšanu no īpašuma “Birzmalas” un nodošanu pašvaldības
valdījumā izskatīšana.
Konstatē:
Iesniedzējs Vārds Uzvārds lūdz atļaut atdalīt no īpašuma
“Birzmalas”, kadastra nr.
80960020174, zemes gabalu ar platību 0.7137 ha, ar kadastra apz. 80960020174.
Īpašums “Birzmalas”, kadastra nr. 80960020174, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 80960020174 un 80960020175.
Zemes vienības ar kadastra apz. 80960020174 platība 0.7137 ha. Atbilstoši detālplānojumam,
zemes vienība ir paredzēta Birztalu ielas uzturēšanai.
Zemes vienības ar kadastra apz. 80960020175 platība 0.055 ha. Zemes vienības adrese “Garā
iela 27A”, Dreiliņi, Stopiņu novads. Uz zemes vienības atrodas 4 palīgēkas.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut īpašuma “Birzmalas”, īpašuma kadastra nr.80960020174, sadali divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80960020174 0.7137
ha platībā atsevišķā īpašumā.
2. Jaunveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80960020174, apstiprināt īpašuma nosaukumu - “Birztalu iela”.
3. Īpašuma ar kadastra nr. 80960070174 sastāvā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80960020175 un uz tās esošajām ēkām atstāt spēkā iepriekš apstiprināto adresi
“Garā iela 27A”, Dreiliņi, Stopiņu novads, un anulēt īpašuma nosaukumu “Birzmalas”,
Stopiņu novads.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv).
Pamatojums: 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”
24.2 p., 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11., 17., 28.p.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
2.1.2. Vārds Uzvārds / adrese /, Vārds Uzvārds / adrese / un Vārds Uzvārds / adrese /
20.03.2017. iesnieguma (Domē saņemts 21.03.2017. nr. 786) par īpašumā “Upeskalni”
esošo zemes vienību atdalīšanu atsevišķos īpašumos izskatīšana.
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Konstatē:
Iesniedzēji Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds lūdz atļaut atdalīt atsevišķos
īpašumos īpašuma “Upeskalni”, kadastra nr. 80960010111, sastāvā esošās zemes vienības, veidojot
trīs atsevišķus īpašumus:
1) zemes vienību ar kadastra apz. 80960010111 un uz tā esošās 3 ēkas, saglabājot adresi “Poldera
iela 58”, Līči, Stopiņu novads,
2) zemes vienību ar kadastra apz. 80960010583, apstiprinot nosaukumu - “LEJAS UPESKALNI”,
3) zemes vienību ar kadastra apz. 80960010113, saglabājot nosaukumu - “UPESKALNI”.
Īpašums “Upeskalni ”, kadastra nr. 80960010111, sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 80960010111, 80960010583, 80960010113.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960010111 platība 0.8 ha. Uz zemes vienības
atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. Zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām apstiprināta
adrese “Poldera iela 58”, Līči, Stopiņu novads. Zemes vienība robežojas ar Poldera ielu.
Zemes vienības ar kadastra apz. 80960010583 platība 2.19 ha, zemes vienības ar kadastra
apz. 80960010113, platība 1.4 ha. Zemes vienībām piekļuve nodrošināta pa ceļa servitūtiem, zemes
vienības nav apbūvētas.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut īpašuma “Upeskalni” īpašuma kadastra nr.80960010111 sadali trīs atsevišķos
īpašumos:
1. īpašums: sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apz. 80960010111 un uz tā esošām ēkām
ar kadastra apz. 80960010111 001, 80960010111 002, 80960010111 003, zemes vienībai un ēkām
saglabājot adresi “Poldera iela 58”, Līči, Stopiņu novads.
2. īpašums: sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apz. 80960010583, apstiprinot īpašuma
nosaukumu “Lejas Upeskalni”.
3. īpašums: sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apz. 80960010113, saglabājot īpašuma
nosaukumu “Upeskalni”.
2. Lēmumu nosūtīt īpašniekiem un Valsts Zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv).
Pamatojums: 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.2 p., 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11., 17.,
28.p.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
2.2.

ADRESĀCIJAS (NOSAUKUMA) APSTIRPINĀŠANA.

2.2.1. Vārds Uzvārds /adrese / 24.03.2017. iesnieguma (Domē saņemts 27.03.2017. Nr.
871) par nosaukuma, adreses piešķiršanu zemes gabalam nr. 80960030044
izskatīšana.
Konstatē:
Iesniedzēja Vārds Uzvārds lūdz piešķirt īpašumam ar kadastra nr. 80960030044 nosaukumu
un adresi “Mežāvas”. Esošais īpašuma nosaukums - “Āvas”.
Īpašums “Āvas”, kadastra nr. 80960030044, sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80960030044 2.73 ha platībā. Zemes vienībai noteiktais funkcionālais zonējums –“savrupmāju
apbūves teritorija” (DzS).
Īpašuma nosaukums “Āvas” ir apstiprināts īpašumam ar kadastra nr. 80960030076. Adrese
“Āvas”, Vālodzes, Stopiņu novads, ir apstiprināta zemes vienībai ar kadastra apz. 80960030076 un uz
tās esošajām ēkām.
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Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 8. 1.
punktam, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, un īpašuma ar kadastra nr.
80960030044 sastāvā esošajai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām nevar tikt apstiprināta adrese
“Āvas” , Vālodzes, Stopiņu novads.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt adresi (nosaukumu) “Mežāvas”, Vālodzes, Stopiņu novads, īpašuma ar kadastra
nr. 80960030044 sastāvā esošajai

apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra

apzīmējumu 80960030044.
2. Anulēt īpašumam ar kadastra nr. 80960030044 nosaukumu “Āvas”, Stopiņu novads.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam (kac.riga@vzd.gov.lv).
Pamatojums: 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.2 p., 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11.,
14.p.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu „Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
2.3. DAŽĀDI.
2.3.1. Vārds Uzvārds / adrese / 27.03.2017. iesnieguma (Domē saņemts 27.03.2017. Nr.
849) par pirts ēkas novietojumu īpašumā “Mēneši” Mazā ielā 5 izskatīšana.
Konstatē:
Iesniedzējs lūdz saskaņot pirts ēkas izvietojumu 1m attālumā no pašvaldības zemes gabala
“Smaidas”, kadastra Nr. 80960020133, robežas. Ēkas pārnešana tālāk no minētā zemesgabala robežas
nav iespējama ēkas konstrukcijas dēļ. Papildus informē, ka ēkai ticis pārbūvēts jumts, kā rezultātā
jumta kritums vairāk vērsts zemesgabala “Mēneši” iekšpagalma virzienā.
Iesniedzējs lūdz papildus saskaņot esošā žoga izvietošanu sarkanās līnijas robežās, ņemot vērā,
ka tā pārnešana nav iespējama konstrukcijas dēļ.
Notiek deputātu savstarpējās debates komitejas sēdē.
Komitejas priekšsēdētājs S. Masļakovs izvirza priekšlikumu uzaicināt Vārds Uzvārds uz nākamo
Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas sēdi papildus informācijas sniegšanai.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzaicināt Vārds Uzvārds uz nākamo Stopiņu novada domes Teritoriālās un uzņēmējdarbības
attīstības komitejas sēdi 2017. gada 18. aprīlī Institūta ielā 1A, Domes telpās plkst. 16.00, lai sniegtu
papildus informāciju.
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”.
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2.3.2. Vārds Uzvārds /adrese / 14.02.2017. iesnieguma (Domē saņemts 15.02.2017.
Nr.495) par Viršu ielas nodošanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības izskatīšana.
Konstatē:
Iesniegumā teikts:
“ Saskaņā ar jūsu 2016. gada 27. decembra vēstuli Nr. 01-18/1551 tiku informēta, ka Stopiņu
novada dome 2016. gada 14. decembrī (sēdes protokols Nr. 89) pieņēma lēmumu bez atlīdzības
pārņemt man piederošo Viršu ielas daļu (kad. Apz. 80960021252), vienlaikus lūdzot man iesniegt
sertificēta speciālista atzinumu par būves stāvokli un vērtību, kā arī ceļa uzmērījumu.
Ievērojot to, ka man piederošā zemes vienība ar kadastra apz. 80960021252 (Viršu iela) atrodas
ielas sarkanajās līnijās, bet fiziski ceļa brauktuves daļa neatrodas manā īpašumā, lūdzu pārņemt šo
zemes vienību, neuzliekot man par pienākumu iesniegt sertificēta speciālista atzinumu par būves
stāvokli un vērtību un ceļa uzmērījumu.
Vienlaikus vēlos informēt, ka zemes vienības topogrāfijas reģistrācijas dati ir Stopiņu novada
domes rīcībā”.
Sēdē iesniegts Stopiņu novada domes Satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas un ceļu
pārņemšanas komisijas (SDCACPK) 21.01.2017. Apsekošanas akts par Viršu ielas nodošanu
pašvaldības īpašumā, tajā teikts:
“Pamatojoties uz Stopiņu novada domes 2013.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.10/13 "Stopiņu novada pašvaldības nolikums" 10.6.punktu, izveidota "Satiksmes drošības, ceļu
apsaimniekošanas un ceļu pārņemšanas" komisija šādā sastāvā:
M. Griščenko Stopiņu novada domes izpilddirektors — komisijas priekšsēdētājs
L. Kundziņa

Stopiņu novada domes būvvaldes vadītāja — komisijas loceklis;

A. Senkāns

Stopiņu novada pašvaldības ceļu apsaimniekotāja pārstāvis;

B. Šulte

Stopiņu novada domes Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas pārstāvis.

Pamatojoties uz iesniegumu nr. 495 par nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā zemes
vienību ar kadastra Nr. 80960021252 (Viršu iela), komisija secināja, ka:
Zemesgabals atrodas ielas sarkanajās līnijās.
Komisija ierosina organizēt zemes vienību atsavināšanu ar kad. Nr. 80960021252 (Viršu iela)”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Viršu ielu (kadastra Nr. 80960021252) pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
2. Nodot Apsekošanas aktu Stopiņu novada domes Finanšu komitejai lēmuma pieņemšanai.
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”.
2.3.3. KADIĶU ielas iedzīvotāju (kopā 10 paraksti) 13.03.2017. iesnieguma (Domē
saņemts 14.03.2017. Nr.495) par vienvirziena transporta kustības atcelšanu Kļavu ielā
izskatīšana.
/ lēmumu nosūtīt Vārds Uzvārds – adrese /
Konstatē:
Iesniegumā teikts:
“Lūdzam iekļaut un izskatīt Stopiņu novada domes sēdē turpmāk minēto jautājumu.
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Lai mazinātu autotransporta plūsmu Kļavu ielā, īpaši vakara stundās, kad pirms
Lubānas ielas rotācijas apļa veidojas sastrēgumi, Kļavu ielas beigu posmā tika izveidota
autotransporta vienvirziena kustība. Minētais risinājums situāciju vispār neuzlaboja, pat
pasliktināja! Jo transporta līdzekļu liela plūsma dodas pa Garo ielu, Kļavu ielu, Ceriņu ielu,
tad vai nu pa Kadiķu vai Ķiršu ielu uz Ozolu ielu, tātad apbraucot šo vienvirziena kustības
ceļa posmu Kļavu ielā.
Mēs, Kadiķu ielas iedzīvotāji, katru dienu sastopamies ar turpmāk minēto:
ar intensīvu tranzītā caurbraucošu transporta plūsmu (pat autobusi un smagais
autotransports);




ar nedrošu situāciju iedzīvotājiem, īpaši bērniem, jo autotransports neievēro dzīvojamās
zonas ceļazīmju ātruma ierobežojumu;
ar smiltīm, granti un milzīgiem putekļiem sausā laikā, jo uz asfaltēto un labiekārtoto Kadiķu
ielu autotransports ar riepām atved dubļus no Kļavu un Ceriņu ielas. Jāsaka, ka šādi
neredzam saimniecisku pieeju Kadiķu ielas uzturēšanā, jo kāda gan nozīme asfaltētai ielai,
ja tā pārvērtusies zemes ceļā! Fotogrāfijas nosūtīsim iesniegumam pielikumā e-pastā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt un atcelt vienvirziena kustību Kļavu
ielā vai ar atbilstošām ceļa zīmēm šajā dzīvojamā rajonā aizliegt tranzītā
caurbraucošu autotransporta plūsmas kustību.
Lūdzam sniegt atbildi: adrese, Vārds Uzvārds, e-pasts, tālr.”.
Notiek deputātu savstarpējās debates komitejas sēdē.
Atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 5. pantam “Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu

satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes
noteikumus un Ministru kabineta noteikumus par autoceļu valsts aizsardzību”.
Kadiķu iela ir pašvaldības iela, kurai par pašvaldības līdzekļiem veikta asfalta virskārtas izbūve.
Domes deputāti neatbalsta ielas slēgšanu publiskai satiksmei.
Vienlaikus tiek pārrunāta Rīgas pilsētas plānotā Lubānas ielas rotācijas apļa pārbūve, kuras
rezultātā tiks uzlabota satiksme Lubānas ielā, kas samazinās sastrēgumu, apbraucošā tranzīta plūsmu
Dreiliņu ciemata ielās.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Stopiņu novada Kadiķu ielas iedzīvotāju minēto iesniegumu izskatīt atkārtoti pēc Lubānas ielas
rotācijas apļa pārbūves.
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”.
2.3.4. ZIRŅU un DZINTARU ielu iedzīvotāju (kopā 28 paraksti) 24.03.2017. iesnieguma
(Domē saņemts 24.03.2017. Nr. 838) par Zirņu un Dzintaru ielu uzturēšanu un
rekonstrukciju izskatīšana.
/ lēmumu nosūtīt Vārds Uzvārds – adrese /
Konstatē:
[1] Iesniegumā teikts:
“Pie Jums vēršas nekustamā īpašuma Zirņu ielas un Dzintaru ielas Dzidriņas ciemata dzīvojamo māju
īpašnieki un iedzīvotāji.
Pateicamies Jums par Jūsu ieguldīto darbu Stopiņu novada attīstībā.
Pateicamies Jums par Zirņu un Dzintaru ielu, Dzidriņas pārņemšanu Stopiņu novada pašvaldības
īpašumā.
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Vēlamies paziņot Jums par Zirņu ielas un Dzintaru ielas Dzidriņas ciematā stāvokli, uz kuras atrodas
Stopiņu novada iedzīvotājiem piederošās dzīvojamās mājas.
Nekustamais īpašums "Dzidriņas" ar kadastra numuru 80960040252,kadastra apzīmējums
Nr.80980040252, kas atrodas "Dzidriņās", Stopiņu novadā, reģistrēts Rīgas rajona tiesas Rīgas rajona
zemesgrāmatu nodaļa Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 108 uz Stopiņu novada
pašvaldības vārdā un saskaņā ar zemesgrāmatas datiem sastāv no zemes vienības ar kopējo platību
6174 kv.m (kas ir ciemata "Dzidriņas" iekšējais ceļš Zirgu iela un Dzintaru iela).
Zirņu iela un Dzintaru iela patlaban pilnīgi pieder Stopiņu novada pašvaldībai un reģistrēti Rīgas rajona
tiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 uz
Stopiņu novada pašvaldības vārdā, ka zemes vienība ar nosaukumu "Dzidriņās".
Zirņu iela un Dzintaru iela šobrīd ir sliktā stāvoklī. Pēc nelieliem lietus nokrišņiem, vai atkušņa ūdens
uzkrājas tā, ka gājējiem ir grūti iziet no savas mājas.
Pie lielas lietus mums nav iespējams iziet no savām mājām un pārvietoties drīkst tikai ar autotransportu
(pielikumā: fotouzņēmumi par Zirņu ielas stāvokli).
Pēc lietavām un snigšanas ūdens netek un applūdina visu Zirņu ielu un Dzintaru ielu, ir ļoti augsts
ūdens līmenis. Lietus ūdens veido dziļas peļķes. Nav iespējams normāli braukt par tādu ceļu ar
automašīnu un nav iespējams pārvietoties par to arī ciemata kājāmgājējiem, ielās vispār trūkst gājēju
ceļi.
Neraugoties uz minēto, mēs, Zirņu ielā un Dzintaru ielā dzīvojošo māju iedzīvotāji, veicam aktīvas
darbības ar mērķi turpināt Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma: Zirņu ielas un Dzintaru
ielas, Dzidriņas, uzturēšanu: saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem esam uzbēruši smilti un
šķembas, daļēji atjaunojam drenāžas sistēmas daļu, bet tas neglābj situāciju uz ielām un tas nav
pietiekami uzlabojis situāciju.
Zirņu ielā un Dzintaru ielā, dzīvo arī pirmsskolas vecuma bērni un skolēni, vecie cilvēki, kuri nevar
patstāvīgi iziet uz ielām pēc lietus un snigšanas, un kuru dzīvība un veselība atrodas briesmās. Māju
pagalmos pēc automašīnas iebraukšanas paliek daudz dubļu.
Sausā laikā Zirņu ielu un Dzintaru ielu regulāri šķērso kravas un vieglie autotransporta līdzekļi, kuri
paceļ gaisā putekļu mākoņus ceļu sliktā stāvokļa dēļ.
Sausā laikā minētie celi (Zirņu iela un Dzintaru iela, kas ir ciemata "Dzidriņas" iekšējais ceļš) iela) izdala
tik lielus putekļus, ka apkārtējo māju iedzīvotājiem ļoti grūti elpot un atrasties savās dzīvojamās mājās,
kas apdraud iedzīvotāju veselību un pasliktina dzīves kvalitāti, nekustamā īpašuma stāvokli, pēc
jebkuras automašīnas braukšanas nav iespējams turēt logus atvērtus. Māju iekšienē atrodas putekļi,
kas apgrūtina cilvēku atrašanās mājās un var izraisīt elpošanas orgānu slimības.
Iegādājoties nekustamo īpašumu un pārceļoties uz dzīvi Stopiņu novadā, Dzidriņu ciematu (Zirņu iela
un Dzintaru iela) mēs domājam par skaisto ainavu, ka tiks uzlaboti dzīves apstākļi, bet faktiski dzīves
apstākļi ir būtiski pasliktinājušies, nav iespējams normāli braukt autotransporta līdzekļiem gan iet pa
ielu kājāmgājējiem (īpaši bērniem), elpot, kas var izraisīt elpceļu slimības, tādā veidā apdraudot
iedzīvotāju veselību.
Mēs saprotam, ka Stopiņu novada pašvaldība ir ierobežota savos līdzekļos, bet Jums jāsaprot arī mūsu
situācija, Zirņu ielas un Dzintaru ielas iedzīvotājus, kuriem nav iespējams normāli dzīvot bez Zirņu ielas
un Dzintaru ielas rekonstrukcijas: ielas, gājēju celiņu asfaltēšanas un jautājuma risināšanas par lietus
ūdens novadīšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidošanu.
Tādēļ vienīgais un saprātīgākais risinājums ir veikt ielu seguma maiņu ieklājot asfaltu (cieto segumu).
Mēs lūdzām Jūs līdz Zirņu ielas un Dzintaru ielas rekonstrukcijas uzsēkšanai veikt regulāro grunts ceļa
virsmas apstrādāšanu ar speciālu CaCl un ūdens maisījumu, lai varētu Zirņu ielas un Dzintaru ielas
iedzīvotājiem normāli elpot.
Ceļu asfaltēšana ciemos ir Stopiņu novada teritorijas attīstības programmas daļa (rīcību sadaļa).
Iepazīstoties ar Stopiņu novada teritorijas attīstības programmu, STOPIŅU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU līdz 2030.gadam ir redzami vairāki teritorijas attīstības uzdevumi, turklāt
pats galvenais ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, t.sk, jaunu ceļu ierīkošana un veco ceļu
uzlabošana.
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Vairākkārt Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam, STOPIŅU NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS līdz 2030.gadam aprakstā minēts arī tas, ka Stopiņu novada
pašvaldība ir sociāli un ekonomiski aktīva teritorija, tā ir pašvaldība ar lielu attīstības potenciālu un
iespējā, ka Stopiņu novada pašvaldības galvenie attīstības mērķi ir radīt videi draudzīgu, ar saviem
finanšu resursiem nodrošinātu novadu, izveidot Stopiņu novadu par veselīgu un sociāli labvēlīgu
novadu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves līmeni augstvērtīgā vidē.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu Stopiņu
novada pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, ieskaitot ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.





Zirņu ielā un Dzintaru ielā dzīvojošo māju īpašnieki un iedzīvotāji godprātīgi maksā
nodokļus Stopiņu novada pašvaldības budžetā:
maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (par strādājošiem deklarētiem iedzīvotājiem maksā darba devējs)
;
nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām.
Lai izpildītu Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pienākumus un savestu kārtībā un
uzturētu Stopiņu novada Zirņu ielas un Dzintaru ielas stāvoklī, kas atbilst likumdošanas prasībām,
pamatojoties uz augšminēto, Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu, Stopiņu novada
Attīstības programmu 2012.-2018.gadam, STOPIŅU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTTBAS
STRATĒĢIJU līdz 2030.gadam, ar šo lūdzām Jūs:
1) izskatīt šo iesniegumu pēc būtības;
2) atbalstīt Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma: Zirņu ielas un Dzintaru
ielas rekonstrukciju (projektēšanu, būvniecību),vai paredzēt
divās kārtās, paredzot, ka pirmo veikt rekonstrukciju Zirņu ielā, bet otrajā kārtā —
Dzintaru ielā, kas ir visas sabiedrības un Stopiņu novada iedzīvotāju interesēs;
3) grozīt un iekļaut Stopiņu novada teritorijas Attīstības programmas 2012. 2018 un turpmākos gados
"Rīcības un investīciju plānā" 2018.gadā Zirņu ielas un Dzintaru ielas rekonstrukciju, lai nodrošinātu
iespēju iedzīvotājiem normāli dzīvot Zirņu ielas un Dzintaru ielas, kas ir visas sabiedrības un Stopiņu
novada iedzīvotāju interesēs;
4) paredzēt Stopiņu novada pašvaldības 2018.gada budžetā līdzekļus Stopiņu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma: Zirņu ielas un Dzintaru ielas rekonstrukcijai (projektēšanai, būvniecībai)
2018.gadā un turpmākos gados;
5) turpināt veikt regulāro pavasara un vasaras (vēlams vismaz reizi nedēļā) sezonā
grunts ceļa virsmas apstrādāšanu ar speciālu CaCI un ūdens maisījumu, lai varētu Zirņu
ielas un Dzintaru ielas iedzīvotājiem normāli elpot;
6) sniegt motivēto rakstveida atbildi uz šo iesniegumu, likumdošanas aktos paredzētajā termiņā un
kārtībā, nosūtot to pa pastu pēc adreses: Vārds Uzvārds, adrese (tālr. e-pasts).
Jums jāizprot arī mūs, Zirņu ielas un Dzintaru ielas iedzīvotājus, kuriem šā brīža situācija radījusi
sarežģījumus un liegtu iespēju dzīvot nebažījoties par savu un savu bērnu nākotni.
Ar cieņu un cerību uz šā jautājuma visdrīzāko atrisinājumu Zirņu ielas un Dzintaru ielas Dzidriņas
iedzīvotāji un dzīvojamo māju īpašnieki.
Pielikumā: fotoattēli par Zirņu ielas stāvokli”.
[2] Stopiņu novada dome īpašumu “Dzidriņas”, kadastra nr. 80960040252, ir ieguvusi
īpašumā 08.07.2016. Īpašums sastāv no zemes vienības 0.6174 ha platībā. Visā platībā zemes
vienība atrodas ielas sarkanajās līnijās. Uz zemes vienības atrodas Dzintaru un Zirņu ielas. Zemes
vienība izveidota, veicot īpašuma sadali atbilstoši 06.09.2004. saskaņotajam detālplānojumam.
Detālplānojumā zemes vienība paredzēta ielu izbūvei un inženierkomunikāciju izvietošanai.
Stopiņu novada būvvalde ir saskaņojusi būvprojektus teritorijas nosusināšanai, sakaru tīkla izbūvei,
gāzes vadu izbūvei, elektroapgādei īpašumā, kā arī
ielām ir ierīkots apgaismojums.
Detālplānojumā norādīts, ka ielu projekts izstrādājams un saskaņojams atsevišķi. Nav informācijas
par ielu projekta akceptēšanu un Dzintaru un Zirņu ielu pieņemšanu ekspluatācijā.
21 no 20 apbūvei paredzētajām zemes vienībām detālplānojuma teritorijā ir apbūvētas.
Dzintaru un Zirņu ielas nav reģistrētas ceļu reģistrā kā pašvaldības ielas.
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Ņemot vērā, ka īpašums “Dzidriņas”, uz kura izvietojas Dzintaru un Zirņu ielas, līdz 08.07.2016.
nebija pašvaldības īpašums, ielu izbūve vai pārbūve nevarēja tikt plānota Stopiņu novada attīstības
programmā 2012.-2018.gadam.
Notiek deputātu savstarpējās debates komitejas sēdē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai iedzīvotāju ierosinājumu par Dzintaru un Zirņu ielu, Dzidriņās, izbūvi ar cieto
segumu.
2. Uzdot reģistrēt Dzintaru un Zirņu ielas pašvaldības ielu reģistrā. Atbildīgais P/A “Saimnieks”
Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs A. Senkāns.
3.

Priekšlikumu par Dzintaru un Zirņu ielu izbūvi ar cieto segumu izvērtēt, aktualizējot Stopiņu
novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības plāna 4-2.1.2 uzdevuma “Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko stāvokli un dzīves vides apstākļus” aktivitātes.

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”.
2.3.5. Par kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai
nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā.
Konstatē:
Ar Stopiņu novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu, protokols Nr. 83 (prot.p. Nr.
2.2.5.), apstiprināti Stopiņu novada domes iekšējie noteikumi Nr. 1 “Kārtība, kādā Stopiņu novada
pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana
dāvinājumā”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Precizēt Stopiņu novada domes iekšējos noteikumus Nr. 1 “Kārtība, kādā Stopiņu novada
pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana
dāvinājumā” V. Nodaļā “ Ceļa un ceļa uzturēšanai nepieciešamās zemes pieņemšana dāvinājumā” no
noteikumiem izslēdzot 14.2, 14.1, 14.3, 14.5 apakšpunktus.
2.3.6. Domes deputāta DZINTARA SALIŅA 27.03.2017. iesnieguma (Domē reģistrēts
27.03.2017. Nr. 874) /e-pasts dzintars.salins@stopini.lv / izskatīšana.
Konstatē:
Domē elektroniski iesniegtajā iesniegumā teikts:
“Garās ielas posmā, masas ierobežojuma zīmes "7 Tonnas" darbības posmā, regulāri notiek
kravas transporta (krauti ar kokmateriāliem) kustība.
Iespējams, ka šis autotransports brauc uz īpašumu "Jaunrozītes".
Iepriekš jau sazinājos ar pašvaldības policiju un saraksti Jūs variet izlasīt šajā e-pastā zemāk.
Šajā vietā kravas auto kustība notiek regulāri un sistemātiski.
Lūdzu izskatiet šo manu jautājumu par Garā ielā kravas transporta satiksmi:
1.
Vai nav sanācis tā, ka dome ir ierobežojusi uzņēmējdarbības veidu kādam īpašumam uzstādot
ceļazīmes posmā, kas ir vienīgais piebraucamais ceļš uzņēmumam? Ja jā, tad radušās situācija jālabo.
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2.
Vai kāds uzņēmums ļaunprātīgi izmanto īsāko vai asfaltēto piebraukšanas ceļu
uzņēmumam, nevis kravas transportam paredzēto ceļu un ar kravas auto bojā pašvaldības
īpašumu, to lietojot, kas nav būvēts kravas auto slodzēm? Ja jā, tad jāsoda likumpārkāpēji.
3.
Varbūt ir kāds vēl apstāklis vai problēma, bet nav pareizi, ka regulāri tiek veikts
pārkāpums un nekas netiek darīts lai to novērstu”.
Notiek deputātu savstarpējās debates komitejas sēdē.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 11, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Uzdot Stopiņu novada domes Pašvaldības policijas priekšniekam Aināram Bērcim
Iesniegt precīzāku skaidrojumu par saraksti ar deputātu Dz. Saliņu minētajā jautājumā.
Plkst. 15.10. ierodas deputāte I.Vīksne

3. Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
ziņojums.
Ziņo: L.Šefere– iepazīstina ar Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas
(turpmāk tekstā VASLDZK) 15.03.2017. protokolu Nr. 87/17.
3.1.1. Vārds Uzvārds /p.k. / 21.03.2017. iesnieguma Nr.789 un 28.03.2017. iesnieguma
Nr. 879 izskatīšana/adrese /
Konstatē:
Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas sēdes norises atspoguļojums:
”Komiteja ir iepazinusies ar iesniegumu saturu un norāda, ka ievērojot apstākli, ka Iesniedzējs ir viena
un tā pati persona un to saturs un izteiktie lūgumi ir par vienu priekšmetu – iesniegumi tiek apvienoti
vienā lietvedībā.
Iesniedzēja lūdz piešķirt materiālo palīdzību, jo ugunsgrēkā ir izdedzis dzīvoklis ar virtuves iekārtu,
sadzīves priekšmetiem un sadzīves tehniku. Tāpat ir izdegusi grīda, logi, griesti un sienas. Ģimenē aug
divi bērni (meitai ir viens gads, dēlam divi gadi). Sociālais dienests ir piešķīris pabalstu 143 EUR.
Dzīvoklis nebija apdrošināts. Pielikumā pievienots: 16.03.2017. akts par ugunsgrēku Nr. 17-7380,
dzīvokļa fotogrāfijas.
Informācijas iegūšanas procesā noskaidrots: iesniedzējas deklarētā dzīvesvieta adrese, bērnu
deklarētā dzīvesvieta adrese, laulātā deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā. Atbilstoši Rīgas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas, Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījuma informācijai dzīvokļa īpašums
adrese, ir citas personas īpašumā. Sociālais dienests iesniedz: 17.03.2017. Lēmuma Nr. 1.-4.1./12 un
17.03.2017. Apsekošanas akta dzīvesvietā kopijas, kur norādīts, ka ģimenes faktiskā dzīvesvieta ir
adrese.
Komitejas deputātu diskusija.
Atklāti balsojot, ar balsu skaitu par - 5, pret – nav, atturas – nav nolemj ieteikt:
Jautājumu virzīt izskatīšanai Stopiņu novada domes sēdē 05.04.2017.
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.”
L.Šefere informē- Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja nolēma jautājumu virzīt
izskatīšanai Stopiņu novada domes sēdē.
Notiek deputātu debates domes sēdē.
L.Šefere- izskaidro situāciju par ugunsgrēka izraisītām sekām mājsaimniecībā un izsaka priekšlikumu
piešķirt materiālo palīdzību 250 EUR par katru Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarēto
personu.
V.Paulāne- precizē iesniedzējas deklarētās dzīvesvietas adresi.
L.Šefere- izskaidro situāciju par iesniedzēju deklarētām adresēm.
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Dz.Saliņš izsaka priekšlikumu- veikt grozījumus saistošajos noteikumos par materiālās palīdzības
sniegšanu.
V.Paulāne- par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos par materiālās palīdzības sniegšanu
ārkārtas situācijās.
Deputāti balso par priekšlikumu- Piešķirt vienreizēju pabalstu Vārds Uzvārds 250.00 EUR (divi simti
piecdesmit eiro) apmērā par katru Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarēto personu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju neatmaksājamu pabalstu Vārds Uzvārds, personas kods:, EUR 250.00 EUR
(divi simti piecdesmit eiro) apmērā par katru Stopiņu novada administratīvajā teritorijā
deklarēto personu, naudu pārskaitot uz iesniedzējas norādīto kontu.
2. Līdzekļus pārskaitīt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones iela 1A, Rīga viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Deputāti balso par priekšlikumu- Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai sagatavot izmaiņas
saistošos noteikumos Nr. 13/13 “Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem neizvērtējot
ienākumus” līdz 2017.gada 3.maijam.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai sagatavot izmaiņas saistošos noteikumos Nr. 13/13
“Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem neizvērtējot ienākumus” līdz 2017.gada
3.maijam.
3.1.2. Vārds Uzvārds /p.k. 131074-12500/ 27.03.2017. iesnieguma Nr. 859 izskatīšana/
adrese /
Konstatē:
Iesniedzējs lūdz pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adrese. Par komunālajiem pakalpojumiem
parādu nav.
Informācijas iegūšanas procesā noskaidrots: Dzīvojamās telpas īres līgums ar Vārds Uzvārds noslēgts
2014. gada 6. augustā Nr. 3/115. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš 17.03.2017. Maksājumi par
īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši noslēgtā līguma
nosacījumiem.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Vārds Uzvārds, adrese, termiņš – 1 (viens)
gads.
2. Vārds Uzvārds Dzīvojamās telpas īres līgumu slēgt/pagarināt Stopiņu novada pašvaldības
aģentūra „Saimnieks” Apsaimniekošanas un remonta nodaļā, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas.
3. Lēmuma izraksts nododams arī p/a “Saimnieks”.
Pamatojums: Likums „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta 2.daļa.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.1.3. Vārds Uzvārds /p.k. / 28.03.2017. iesnieguma Nr.881 izskatīšana/adrese /
Konstatē:
Iesniedzēja lūdz piešķirt dzīvoklim adrese sociālā dzīvokļa statusu, norāda, ka trūcīgās ģimenes statuss
piešķirts laika posmā no 12.01.2016. līdz 31.05.2017.
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Iesniegumam pievienots: Stopiņu novada domes Sociālā dienesta 05.12.2016. Izziņa Nr. 214 “Par
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”, 17.03.2017. izraksts no pacienta medicīniskās
kartes.
Informācijas iegūšanas procesā noskaidrots: Dzīvojamās telpas īres līgums ar Vārds Uzvārds noslēgts
2014. gada 3. oktobrī Nr. 3. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš 18.10.2017. Maksājumi par īri,
apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši noslēgtā līguma un vienošanās
par parāda pakāpenisku samaksu nosacījumiem.
Sociālā dienesta vadītāja sniedz informāciju par klientu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4. panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj
pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un
sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un
sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to
lēmumu, 4. panta trešās daļas 2.apakšpunktu, kurš nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt
pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās
ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz
Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu, 4. panta ceturtā daļa: Šā panta trešās daļas 2.punktā
minētajā gadījumā pašvaldības dome personas īrētajam dzīvoklim var noteikt sociālā dzīvokļa statusu,
ja dzīvokļa īrnieks rakstveidā izteicis vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un
noslēgt jaunu — sociālā dzīvokļa īres līgumu. 12. pantu, kurš nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres maksu
nosaka attiecīgā pašvaldība. Tai jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas
pašvaldības dzīvokļiem, Stopiņu novada pašvaldības 2016. gada 14. decembra saistošo noteikumu Nr.
16/16 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā” 43.punktu, kas
nosaka, sociālās dzīvojamās telpas īrnieks maksā 25% (divdesmit piecus procentus) no sociālās
dzīvojamās telpas īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas.
Atlikušie 75 procenti no īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu
maksas, pamatojoties uz dzīvojamās telpas apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem,
tiek segti no pašvaldības budžeta.
Notiek deputātu diskusijas domes sēdē
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt sociālās dzīvojamās telpas statusu dzīvojamai telpai adrese, kopējā platība 23.74 m2

termiņš – 31.05.2017.
2.

3.
4.

Vārds Uzvārds (viena persona) noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu, vienlaikus izbeidzot
2014. gada 3. oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 3-14/46, Stopiņu novada pašvaldības
aģentūra „Saimnieks” Apsaimniekošanas un remonta nodaļā, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Stopiņu novada Sociālā dienesta vadītājam.
Lēmuma izraksts nododams Stopiņu novada Sociālajam dienestam un p/a “Saimnieks”.

3.1.4. Vārds Uzvārds /p.k. /02.02.2017. iesnieguma Nr. 346 izskatīšana/ adrese/
Konstatē:
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Iesniedzējs lūdz anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Vārds Uzvārds p.k., adrese.
Sēdes vadītāja ziņo, ka saņemts Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu
sniedzējas atzinums (21.03.2017. Nr.18) par personas deklarēto dzīvesvietu. Atzinumā norādīts:
Stopiņu novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzēja 2017. gada 21. martā ir
izskatījusi Vārds Uzvārds, personas kods:, 2017. gada 02. februāra iesniegumu Nr.346 par dzīvesvietas
deklarācijas anulēšanu Vārds Uzvārds, personas kods:, kas deklarēta adrese, sakarā ar to, ka personai
nav tiesiska pamata būt deklarētai īpašumā, jo zudis tiesiskais pamats un personas šajā īpašumā
nedzīvo.
Pamatojoties uz iesniegumu, un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu Stopiņu
novada domes Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu speciāliste ir uzsākusi pārbaudi vai Vārds
Uzvārds, personas kods: ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu adrese.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts:
[1] Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā īpašums adrese ir nostiprināts uz Vārds Uzvārds,
personas kods:, vārda, pamatojums – 2002. gada 07. jūnija pirkuma līgums. Īpašumtiesības
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nostiprinātas pamatojoties uz Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes Temļakovas 05.08.2002.
lēmumu.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods:, dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats 2003. gada 13.
novembrī nav norādīts.
[3] Vārds Uzvārds 2017. gada 01. martā tika nosūtīta ierakstīta vēstule gan uz deklarēto dzīvesvietu,
gan uz norādīto papildu adresi ar uzaicinājumu ierasties 2017. gada 13. martā Stopiņu novada domē
pie Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu sniedzējas un uzrādīt dokumentus, kas apliecina viņas
tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā īpašumā. Ne norādītajā termiņā, ne arī vēlākā termiņā
persona nav ieradusies paskaidrojumu sniegšanai. Tāpat nav sazinājusies telefoniski un lūgusi pārcelt
vai mainīt uzaicinājuma datumu.
Secināja:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1. pants nosaka likuma mērķi, proti, panākt, lai ikviena
persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2. panta otrā daļa noteic, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts
pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības.
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, personas kods: nekustamā īpašumā ir deklarēta kopš
2003. gada 13. novembra. Minētais īpašums – adrese, vadoties pēc Zemesgrāmatas datiem, no 2002.
gada 07. jūnija, pirkuma līguma, pieder Vārds Uzvārds.
Pēc Vārds Uzvārds iesniegtās laulības šķiršanas apliecības kopijas konstatēts, ka Vārds Uzvārds un
Vārds Uzvārds 2015. gada 11. septembrī Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļā slēgtā laulība, reģistra
ieraksta Nr.10381L2015, pamatojoties uz kopīgu iesniegumu par laulības šķiršanu, ko iesnieguši abi
laulātie, 2017. gada 18. janvārī tiek šķirta. Laulības šķiršanas apliecību, reģistra Nr.271, izsniegusi
Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Lūse.
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.
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, 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. Tātad iestādei ir pienākums, saņemot attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieka vai ieinteresētas personas iesniegumu par deklarētu dzīvesvietu, pašai pārbaudīt
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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,
īpašniece.
Nepastāv strīds arī par to, ka starp īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nav radniecības,
nav noslēgts īres līgums vai slēgta cita veida vienošanās.
Lietā nav strīda par to, ka Vārds Uzvārds, personas kods:, ir nekustamā īpašuma adrese
īpašnieks.
Civillikuma 927. pants nosaka, ka Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot
to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās
personas ar īpašuma prasību.
Faktu par to, ka Vārds Uzvārds faktiskā dzīvesvieta ir papildus norādītā adrese: adrese ir nezināma, jo
ar Vārds Uzvārds nav kontakta, nevar apstiprināt vai noliegt.
Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka personai – Vārds Uzvārds, personas kods:, nav tiesiska pamata
deklarēties minētajā adresē.
Kā arī nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis, proti, persona nav sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas nozīmē, ka personai nepieciešams deklarēt aktuālo
dzīvesvietu, dzīvesvietas maiņas gadījumā, personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. (Augstākās tiesas 2011. gada
10. novembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-822/2011 8.punkts, 2011. gada 15. decembra rīcības
sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-1015/2011 12.punkts, 2012. gada 27. septembra sprieduma lietā Nr. SKA
391/2012 12.punkts.)
Pamats:
Dzīves vietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu: ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,
ja:
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Vārds Uzvārds, personas kods:, kura deklarēta adrese. Pamatojums –
personai nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā adresē.
Pamatojums: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2.punkts un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punkts.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā
vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts
kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

4.Finanšu komitejas ziņojums.
Ziņo – J.Pumpurs – iepazīstina ar Finanšu komitejas 30.03.2016. Protokolu Nr.91.
4.1. Par bērnu un jauniešu nodarbinātību un darba samaksu vasaras mēnešos.
KONSTATĒ:
2014.gadā pašvaldībā reģistrēti 524 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem.
2014.gadā jūlija un augusta mēnešos nodarbināti 133 skolēni.
2015.gadā pašvaldībā reģistrēti 552 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem.
2015.gadā jūlija un augusta mēnešos nodarbināti 155 skolēni.
2016.gadā pašvaldībā reģistrēti 571 bērns vecumā no 13 līdz 18 gadiem.
2017.gadā pašvaldībā reģistrēti 564 bērns vecumā no 13 līdz 18 gadiem.
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Organizēt labiekārtošanas darbus Stopiņu novada administratīvās teritorijas ciematos, nosakot:
1. Amata nosaukumu - labiekārtošanas darbu veicējs atsaucoties uz LR DL 37.panta 2.daļu un
08.01.2002. Ministra Kabineta Noteikumiem Nr. 10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt
bērnus vecumā no 13 gadiem”.
2. Darba pienākumus: labiekārtošanas darbu veikšana, tai skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana no
smiltīm, krūmu attīrīšana no smiltīm, atvašu nogriešana ar dārza grieznēm, dārza celiņu slaucīšana
(gājēju), solu vietu attīrīšana no smiltīm, nejaušu atkritumu savākšana zālienos, pievestas augsnes
izlīdzināšana, zāliena ravēšana, slaucīšana,nopļautās zāles sagrābšana, ūdenstilpņu krastu sakopšana,
dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, ravēšana, puķu dobju, koku un krūmu apdobju ravēšana,
izlīdzināšana, augu laistīšana, augsnes uzrakšana, laukumu virsmu nolīdzināšana, neiesaiņotas kravas
pārvietošana ar maza tilpuma palīgierīcēm, dažādu kravu iekraušana un izkraušana autotransportā,
solu virsmu tīrīšana, krāsošana, malkas pārvietošana, kraušana, pašvaldības daudzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekojamās teritorijas sakārtošana, laukumu un skvēru, parku sakopšana, kantoru un citu
līdzīgu telpu uzkopšana. Darbinieki tiek nodrošināti ar darba aizsardzības līdzekļiem un darba
instrumentiem no pašvaldības budžeta šādiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem.
3. Ar darbu nodrošināmi bērni un jaunieši, kuru dzīves vieta uz 01.01.2017. ir deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās skolās, klātienē.
4. Darba attiecībām ir „sezonas raksturs” - saskaņā ar Darba Likuma 44.panta 1.daļu
5. Noteikt stundu tarifa likmi EUR 2.60 stundā. Darba algu izmaksāt no Stopiņu novada
pamatbudžeta.
6. Minimālais vecums strādājošajiem bērniem, jauniešiem no 13 pilniem gadiem līdz 18
gadiem, ar nosacījumu - ja mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs dienas nodaļā.
7. Darba tiesiskās attiecības uzsāk laika periodā no 2017.gada no 2017.gada 01.jūnija līdz
30.jūnijam, no 03.jūlija līdz 31.jūlijam, ieskaitot, no 01.augusta līdz 31. augustam, ieskaitot. Līgums
tiek slēgts tikai uz vienu periodu.
8. Darba samaksu veikt laika periodā no 05.07.2017. (par jūnijā nostrādāto laiku); no
07.08.2017.(par jūlijā nostrādāto laiku); un no 05.09.2017.(par augustā nostrādāto laiku).
9. Darba devējs apņemas nodrošināt darbu bērniem no 13-18 gadiem 4 darba stundas dienā.
Pamatojums: bērniem vecumā no 13 līdz 15 (pilniem) gadiem - tiek noteikts normāls darba laiks; piecu
darba dienu nedēļa (DL 132.panta 1.punkts), četru stundu darba diena (DL 132.panta 2.punkts),
paredzot pārtraukumu darbā 15 minūtes pēc divām darba stundām. Vecumā no 15 gadiem līdz 18
gadiem, nepilna darba diena – 4 stundas dienā, piecu darba dienu nedēļa (DL 132.panta 1.punkts).
10. Lai izpildītu likumu ‘’Par darba drošību darba vietā’’ un MK noteikumus ’’Par bērnu darbu
vasaras periodā’’, pieņemt darbā – darba vadītājus, nosakot to kā sezonas darbu, ciematos un
pašvaldības objektos:
Ciemats Ulbroka –
Ciemats Upeslejas –
Ciemats Saurieši –
Ciemats Rumbula –
10.1. Par atalgojumu noteikšanu darbu vadītājiem, kuri veiks darbu ierādīšanu un organizāciju,
labiekārtošanas darbu veicēju (bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem) uzraudzību.
Noteikt atalgojumu darbu vadītājiem, mēnesī, kuri veiks darbu organizāciju, darbu ierādīšanu un darbu
veicēju (bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem) uzraudzību šī gada jūlija, augusta mēnešos.
10.1.2. Darbu vadītājam tiek noteikta atlīdzība, slēdzot uzņēmuma līgumu vai darba līgumu par darba
veikšanu:
Pārraugāmo
Atalgojums
Atalgojums
Atalgojums
darbinieku skaits
mēnesī,
pirms mēnesī, pirms mēnesī, pirms
nodokļu
nodokļu
nodokļu
aprēķina
aprēķina
aprēķina
2015.gadā
2016.gadā
2017.gadā
Līdz 3

75.00

75.00

Līdz 4-5

145.00

145.00
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Līdz 6-10

215.00

215.00

Līdz 10

285.00

285.00

Vairāk par 10

370.00

380.00

11. Atbildīgais par darba vides risku izvērtēšanu un darba aizsardzības pasākumu organizāciju
un darba drošību – Stopiņu novada domes darba aizsardzības speciālists Jānis Miķelsons.
12. Pieteikumi, personīgi, jāiesniedz novada Domē, 1.kabinetā līdz 19. maijam, ieskaitot.
13. PIESAKOTIES DARBĀ OBLIGĀTI JĀIESNIEDZ:
1.
Vecāku rakstisks iesniegums – piekrišana, pašvaldības sagatavota forma;
2.
Medicīniskā izziņa;
3.
Izziņa no skolas, izņemot Stopiņu novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības
iestādes;
4.
Jāuzrāda derīgs, personu apliecinošs dokuments;
5.
Iesniegums par kontu kredītiestādē, atlīdzības saņemšanai, pašvaldības sagatavota
forma.
Algas nodokļu grāmatiņa ir jānoformē un jāiesniedz ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc darba
tiesisko attiecību uzsākšanas, veicot atzīmi LR Valsts Ieņēmumu Dienesta elektroniskajā deklarācijas
sistēmā, norādot ienākumu gūšanas vietu – Stopiņu novada dome, reģistrācijas Nr.90000067986, un
darba līgumā norādīto darba laika periodu.
4.2. Stopiņu novada Ulbrokas kultūras centra VPDK „Luste” vadītājas Ievas Sīles
17.03.2017. reģ.Nr.753 iesnieguma izskatīšana.
Komitejas sēdē piedalijās Ulbrokas kultūras nama vadītāja I.Kalniņa.
VPDK „Luste”vadītāja I.Sīle lūdz finansiāli atbalstīt kolektīva dalību starptautiskā tautas deju festivālā
„Pavasaris Bergenā”Norvēģijā 2017.gada maijā. Festivālā kolektīvam ir iespēja iepazīt dažādu tautu
kultūru, pilnveidot zināšanas par cittautu deju, kā arī prezentēt savu novadu, savu tautu un kultūru.
Ulbrokas kultūras nama vadītāja I.Kalniņa informē, ka kolektīvam kultūras nama 2017.gada budžetā
ir piešķirti transporta pakalpojumiem EUR 860, papildus ir iespējams piešķirt dalībai starptautiskajā
tautas deju festivālā EUR 500.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt papildus finansējumu VPDK „Luste” dalībai starptautiskā tautas deju festivālā „Pavasaris
Bergenā” EUR 500 no Ulbrokas kultūras nama budžeta.
4.3. Par pilnvarojumu personu transporta līdzekļu piespiedu pārvietošanai.
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 43 3. pantu Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana un
Ministru Kabineta 2004.gada 7. septembra noteikumu Nr. 767 “Noteikumi par transporta līdzekļu
piespiedu pārvietošanu un transporta līdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” 23. punktu
pašvaldības pilnvarotā persona ir tiesīga atzīt transporta līdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa, pieņemt
lēmumu par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu vai transporta līdzekļa
piespiedu pārvietošanu uz citu-stāvēšanai atļauti- vietu.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2005.gada 4. oktobra noteikumu “Noteikumi par nolietotu
transporta līdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transporta līdzekļus
nodod apstrādes uzņēmumam” 7. punktu lēmumu par atmestu transporta līdzekļu atzīšanu un atmestā
transporta līdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu var pieņemt pašvaldības pilnvarota
amatpersona.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Pilnvarot Stopiņu pašvaldības policijas amatpersonas atzīt transporta līdzekli par ilgstoši atstātu uz
ceļa, pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu vai transporta
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līdzekļa piespiedu pārvietošanu uz citu-stāvēšanai atļautu vietu un lēmumu par atmestu transporta
līdzekļu atzīšanu un atmestā transporta līdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu.
2. Stopiņu pašvaldības policija ir atbildīga par lēmuma izpildi.
4.4. SIA “001A” (MC Alfa – mācību centrs), Reģ. Nr. 40103929591, 20.03.2017.
iesnieguma izskatīšana (lietvedības uzskaites reģistrācijas Nr. 778)
Stopiņu novada domē 2017.gada 20.martā saņemts SIA “001A” (MC Alfa – mācību centrs) iesniegums
ar lūgumu rast iespēju izīrēt telpu Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot Ulbrokas vidusskolas izglītojamiem
interešu izglītības programmas apguvi “Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes”,
licences Nr. 72, periodā līdz 31.05.2017., otrdienās no 13:00 līdz 16:30.
Telpu noma Ulbrokas vidusskolā ir saskaņota ar iestādes direktoru Normundu Balabku.
Veicot informācijas pārbaudi secināts, ka par līdzvērtīgu interešu programmu apguvi ir noslēgti līgumi
par telpu nomu Stopiņu pašvaldības izglītības iestādēs. Līgums spēkā 1 gadu, nomas maksa par 1
nodarbību/30minūtes-0,36 EUR un PVN.
08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.punkts nosaka, ka
„Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs [..]”. 19.07.1995. likuma
"Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" 6.1 panta pirmā daļa
nosaka, ka „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav
ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12
gadiem.”.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Atļaut nomāt SIA “001A” (MC Alfa – mācību centrs), Reģ. Nr. 40103929591, nomas
objektu, kas atrodas Ulbrokas vidusskolā ar šādiem nosacījumiem:
1.1. Nomas līguma termiņš: uz 1 gadu no līguma noslēgšanas;
1.2. Nomas mērķis: Ulbrokas vidusskolas izglītojamiem interešu izglītības
programmas apguve “Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bāzes”;
1.3. Nodarbību grafiks: Uzskaiti par faktisko telpu lietojumu uzskaita Ulbrokas
vidusskolas direktors.
1.4. Nomas maksa: EUR 0.36 un PVN par vienu nodarbību/30 minūtes. Uzskaiti par
telpu izmantošanu veic Ulbrokas vidusskolas direktors. Samaksu veikt par faktisko telpu
izmantošanu.
2.
SIA “001A” (MC Alfa – mācību centrs), Reģ. Nr. 40103929591, viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža ierasties Stopiņu novada domē noslēgt nomas līgumu, iepriekš
zvanot uz tālruņa numuru: 67910562.
3.
Lēmumu izsniegt:
3.1. SIA “001A” (MC Alfa – mācību centrs), Reģ. Nr. 40103929591, adrese: Raiņa
bulvāris 25, Rīga, LV-1050, t.67220806, e-pasts: info@mcalfa.lv;
3.2. Ulbrokas vidusskolas direktoram;
3.3. Stopiņu novada domes Juridiskai daļa.
4.5. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārotas izsoles organizēšanu
Stopiņu novada dome 30.11.2016. ar lēmumu, protokols Nr. 87 „Par malkas pārdošanu par brīvu
cenu” pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” nodeva atsavināšanai rakstiskā izsolē Stopiņu
novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu 32 m 3 dažādu koku malkas koksni (garums - 3
metri), kas iegūta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Institūta iela 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
22.12.2016. tika rīkota rakstiska izsole par summu 480,00 EUR, uz kuru nereģistrējās neviens
pretendents.
22.02.2017. tika rīkota rakstiska izsole par summu 480,00 EUR, uz kuru nereģistrējās neviens
pretendents
21.03.2017. tika rīkota rakstiska izsole par summu 312,00 EUR, uz kuru nereģistrējās neviens
pretendents
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 32.
panta ceturto daļu,
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu 21.03.2017. Stopiņu novada pašvaldības īpašumā esošās 32 m 3 dažādu koku
malkas koksni (garums - 3 metri), kas atrodas Institūta ielā 3, Ulbrokā, trešo rīkoto izsoli.
2. Pārdot kustamo mantu malku 32 m3 dažādu koku malkas koksni (garums - 3 metri), kas iegūta
Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Institūta iela 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā par brīvu cenu 150
EUR t.sk.PVN.
3. Atbildīgais izpilddirektors M.Griščenko.
4.6. Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”, reģ. Nr. 90001673167,
21.03.2017. iesnieguma Nr. 01/147 izskatīšana (lietvedības uzskaites reģistrācijas Nr.
795)
Stopiņu novada domē saņemts Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”, reģ. Nr.
90001673167, iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu uzsākt publiskās personas mantas
atsavināšanas procedūru.
Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks”, reģ. Nr. 90001673167, Transporta un
labiekārtošanas nodaļas auto parkā atrodas autotransporta vienība, kura ir Stopiņu novada domes
īpašums, bet tās apsaimniekošana un uzturēšana nodota Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai
“Saimnieks”. Transportlīdzeklis netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, tā uzturēšana ir nerentabla
un ekonomiski neizdevīga, transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis uzskatāms par galēji nepamierinošu,
un 2017. gada 4. janvārī tam ir izbeidzies tehniskās apskates derīguma termiņš, līdz ar to,
transportlīdzekli nepieciešams atsavināt. Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” darbības
nodrošināšanai vairs nav nepieciešamas šādas autotransporta vienības (Tabula Nr.1):
Automašīnas
marka

Tips

Reģ.Nr.

Izlaiduma gads

Odometra
rādījums

Reģ. apliecības
Nr.

ZIL 3140990

Kravas kaste

BZ 9793

1991

93696

AD 0550866

Kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc Stopiņu novada domes grāmatvedības datiem
uz 2017. gada 1. martu apkopota tabulā Nr.2.
Automašīnas
marka

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

ZIL 3140990

00,00

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL)
37.panta pirmās daļas 1. punktu, kustamo mantu var atsavināt, pārdodot to par brīvu cenu, gadījumā,
ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700
euro. Mantiskā ieguldījuma vērtēšanas eksperts Jānis Broks (Diploms Nr. LV124877), veica transportu
novērtēšanu un iesniedza atzinumu par transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanu, kurā kustamā
manta tika atzīta par metāllūžņiem. Kustamās mantas – transportlīdzekļa atlieku (metāllūžņu) tirgus
cenas vērtējums apkopots tabulā Nr.3.
Automašī
nas marka
ZIL
3140990

Tips

Reģ.Nr.

Izlaiduma
gads

Odometra
rādījums

Reģ.
apliecības Nr.

Tirgus
EUR

Kravas
kaste

BZ 9793

1991

93696

AD 0550866

140.00

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

Automašīnas
marka

Atlikusī bilances vērtība
pēc
grāmatvedības
uzskaites datiem EUR

Tirgus vērtība EUR

Nosacītā cena EUR

ZIL 3140990

00,00

140,00

140,00

Atsavināšanas procedūra ir īstenojama ievērojot PPMAL, kas nosaka publiskas personas
mantas atsavināšanas kārtību.
Atbilstoši PPMAL 1.panta 7.punktam, pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu, tā nedrīkst būt
zemāka par nosacīto cenu.
Ņemot vērā, ka minētais transportlīdzeklis ir Stopiņu novada domes īpašums, Stopiņu novada
pašvaldības aģentūra “Saimnieks” atbilstoši PPMAL 4.panta otrai daļai, kas nosaka, ka Publiskas

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, ierosina publiskās
personas kustamās mantas atsavināšanu, pārdot par brīvu cenu, nododot metāllūžņos.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par –11, pret – nav, atturas – nav, (pamatojoties uz Likumu
„Par pašvaldībām”59.pantu un Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
ievērošana, balsojumā nepiedalās – A.Senkāns)
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Kravas kastes ZIL 3140990, Reģ. Nr. BZ 9793, atsavināšanas procedūru, par atsavināšanas
metodi izvēloties- pārdošanu par brīvu cenu nododot metāllūžņos;
2. Atļaut Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks” veikt nepieciešamās darbības, lai izslēgtu
Kravas kastes ZIL 3140990, Reģ. Nr. BZ 9793 no uzskaites sistēmas un veiktu tās norakstīšanu.
3. Atļaut Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai “Saimnieks” atsavināt Stopiņu novada domes
īpašumā esošu Kravas kasti ZIL 3140990, Reģ. Nr. BZ 9793, pārdodot par brīvu cenu nododot to
metāllūžņos.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktors Jānis
Koponāns.
5. Lēmumu paziņot P/A “Saimnieks.
4.7. Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, domājamo daļu atsavināšanu.
Stopiņu novada Domes īpašumā ir 177/3541 domājamas daļas no nekustamā īpašuma Augusta
Deglava ielā 27, Rīgā. Lietošanā nodots dzīvoklis nr. 4.
Tā kā dzīvoklis atrodas citā administratīvajā teritorijā, dzīvokļa apsaimniekošana un uzturēšana
rada Stopiņu pašvaldībai augstāku finanšu līdzekļu izlietojumu, nekā tāda pat dzīvokļa uzturēšana
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Dzīvoklis uz šo brīdi nav izīrēts.
Dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldību autonomo funkciju veikšanai un tā uzturēšana pašvaldības
īpašumā nav lietderīga.
31.10.2002. likuma "Publiskās personas mantas atsavināšanas likums" 3.panta otrā daļa paredz:

Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.pantu, 9.panta otro daļu,
10.pantu, 11.panta pirmo daļu, 13.pantu, 15.pantu, 16.pantu, 47.pantu, Publiskas personas finanšu
un mantas izšķērdēšanas likuma 3. un 7.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumiem
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1. Uzsākt 177/3541 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā
atsavināšanas procesu pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma tirgus cenu, nododot objektu vērtēšanai sertificētam vērtētājam.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors M.Griščenko.
4.8. Satiksmes ministrijas, 23.03.2017. iesnieguma Nr. 03-01.3/951
izskatīšana
(lietvedības uzskaites reģistrācijas Nr. 861)
Satiksmes ministrija informē, ka tās valdījumā atrodas šādas valsts meža zemes (turpmāk –
zemesgabali):
a) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1178, kas sastāv no zemes
vienības 0.0934 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1271 (Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491202);
b) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1176, kas sastāv no zemes
vienības 1.88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1270 (Stopiņu novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491198);
c) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novads, kadastra Nr.8096 003 1177, kas sastāv no zemes
vienības 0.8079 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1269 (Stopiņu novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491194);
d) “Dreiliņu mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1180, kas sastāv no zemes vienības
3.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 0737 (Stopiņu novada zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000492571).
Zemesgabali kā atsevišķi nekustamie īpašumi ir izveidoti sadalot īpašumu Radiostacijas iela
21, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 0238, (Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.968),
un no tā atdalot ar apbūvi cieši saistītas zemesgabalu daļas, lai nodrošinātu to atsavināšanu.
Zemesgabali ir ieskaitāmi meža platībās, par ko Kadastra informācijas sistēmas teksta datos ir
norādīts, ka zemesgabalu izmantošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201). Attiecīgi likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta ceturtās daļas normām šo zemesgabalu valdījuma tiesības ir
piekritīgas Zemkopības ministrijai, kas meža nozarē pilda vadošās valsts pārvaldes iestādes funkcijas.
Saziņā ar Zemkopības ministriju ir konstatēts, ka saskaņā ar Stopiņu novada teritorijas
plānojumu ar 2009.gada grozījumiem (apstiprināti ar Stopiņu novada domes 2009.gada 16.decembra
domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 6.p)) zemesgabali ietilpst teritorijā, kas noteikta kā mežu
aizsargjosla ap Rīgas pilsētu. Līdz ar to meža apsaimniekošana zemesgabalos ir aprobežota, jo
atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām
noteikšanas metodika” 8.1.apkašpunktam saimnieciskās darbības veikšana meža aizsargjoslā ap
pilsētu tiek ierobežota. Zemkopības ministrija ir sniegusi norādījumus, ka zemesgabali ir piemēroti
pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana) un to nodošana
pašvaldības valdījumā būtu efektīvāks un lietderīgāks risinājums.
Ņemot vērā minēto, lūdzam Stopiņu novada domi izskatīt iespēju pieņemt zemesgabalus
Stopiņu novada pašvaldības īpašumā.
Ja Stopiņu novada dome atzīst, ka ir iespējama zemesgabalu izmantošana Meža likuma
44.panta ceturtās daļas 2.apakšpunktā norādīto atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju izpildei,
lūdzam iesniegt Satiksmes ministrijā attiecīga satura lēmumu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.

Pieņemt zemesgabalus:
a) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1178, kas sastāv no zemes
vienības 0.0934 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1271 (Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491202);
b) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1176, kas sastāv no zemes
vienības 1.88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1270 (Stopiņu novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491198);
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c) “Radiostacijas mežs”, Stopiņu novads, kadastra Nr.8096 003 1177, kas sastāv no zemes
vienības 0.8079 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1269 (Stopiņu novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000491194);
d) “Dreiliņu mežs”, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 1180, kas sastāv no zemes vienības
3.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8096 003 0737 (Stopiņu novada zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000492571),
Stopiņu novada pašvaldības īpašumā, Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.apakšpunktā norādīto
atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju izpildei (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai).
Pamatojums: Stopiņu novada teritorijas plānojumu ar 2017.gada grozījumiem (apstiprināti ar Stopiņu
novada domes 2016.gada 30.novembra domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 6.p)) zemesgabali
ietilpst funkcionālajā zonējumā – mežu teritorija. Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.apakšpunkts.
2.
Atbildīgie par lēmuma izpildi ir Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciālists un
Stopiņu novada domes Juridiskā daļa.
3.
Lēmumu izsniegt:
Satiksmes ministrijai, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv;
Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciālistam;
Stopiņu novada domes Juridiskai daļai.

5. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
ziņojums.
Ziņo– V.Paulāne- iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
28.03.2017. protokolu Nr. 30.
5.1. Vārds Uzvārds 23.03.2017. iesnieguma (Reģistrēts 23.03.2017. Stopiņu novada
domē Nr. 803) 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”, 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 175, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
[2] Vārds Uzvārds, personas kods:, rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“PIENENĪTE” reģistrēts/a 26.10.2015.
Notiek deputātu diskusijas par komitejas protokola precizējumu.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no 16.04.2017. 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
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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.

Atbildīgā par lēmuma izpildi V.Paulāne.

3.
3.1.

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

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

SIA “Karlsons Plus”, Druvienas iela 17-5, Rīga, reģistrācijas Nr. 40103910397.
I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.2. Stopiņu pamatskolas direktores V.Mikutes 27.03.2017. iesnieguma Nr. 1-34-15
(Reģistrēts 27.03.2017. Stopiņu novada domē Nr. 852) izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu pamatskolas direktore V.Mikute savā iesniegumā lūdz izskatīt jautājumu par iespēju sadalīt
skolēnu skaitu 4.klasē, uzsākot jauno 2017./2018. mācību gadu, izveidojot divas. Norāda, ka 4.klasē
mācību stundas tiks tarificētas pēc programmas - 26 mācību stundas, kas kopā sastāda 0.87 no
likmes jeb skolotājam paredzamais atalgojums 678 euro mēnesī.
Debates komitejas sēdē, piedalās V.Paulāne, L.Šefere, Dz.Saliņš, D.Brigmane: par iespējām
pārvietot skolēnus uz citu, tiem piemērotāku klases telpu, par finanšu līdzekļiem.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Stopiņu pamatskolas direktores V.Mikutes izteikto priekšlikumu par 4.klases
skolēnu dalījumu divās paralēlklasēs 2017./2018.mācību gadā.
2. Minētās darbības veikt Stopiņu pamatskolai apstiprinātā budžeta ietvaros, bez papildu
finansējuma piešķiršanas.
5.3. Latvijas Republikas Modernās pieccīņas federācijas 20.03.2017. un 22.03.2017.
iesniegumu (Reģistrēti 22.03.2017. Stopiņu novada domē Nr. 800, 27.03.2017. Stopiņu
novada domē Nr. 846, ) izskatīšana.
Konstatē:
Modernās pieccīņas federācija, ņemot vērā iepriekšējo veiksmīgo sadarbību ar Stopiņu novada
pašvaldību, izsaka piedāvājumu turpmākai sadarbībai sacensību rīkošanā:
2017.gada 21.aprīlī organizējot “Modernās pieccīņas – Sportegy izaicinājuma tūre 2017” sacensības
bērniem un jauniešiem;
2017.gada 19.maijā un 9.jūnijā organizējot “Modernās pieccīņas – Sportegy izaicinājuma tūre 2017”
sacensības bērniem un jauniešiem 2. un 3.posmu.
Minētie sacensību posmi paredzēti peldēšanas disciplīnās.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist iznomāt Ulbrokas sporta kompleksa Stopiņu baseinu Modernās pieccīņas federācijas rīkotā
pasākuma “Modernās pieccīņas – Sportegy izaicinājuma tūre 2017” sacensībām bērniem un
jauniešiem 2017.gada 21.aprīlī, 19.maijā un 9.jūnijā no plkst. 16.00 līdz 18.00.
2. Noteikt, ka minēto sacensību norises laikā Stopiņu baseins ir slēgts apmeklētājiem.
3. Informāciju par sacensību norisi ievietot Stopiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte” un mājaslapā: www.stopini.lv un Stopiņu baseinā.
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5.4. Vārds Uzvārds 24.03.2017. (saņemts Stopiņu novada domē 24.03.2017. Reģ.nr.822)
iesnieguma izskatīšana.
Konstatē:
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes norises atspoguļojums:
“[1] Vārds Uzvārds iesniegumā norāda dēla Vārds Uzvārds, personas kods, sasniegumus V
International Tournament in memory of Sensei Oleg Kalyuhny, svaru kategorijā līdz 30 kg, iegūta
1.vieta (2016.gada 26.marts). Iesniegts apstiprinājums, par iegūto vietu, apstiprinājums iegūts arī
no internetresursos pieejamās informācijas.
Lūdz piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 11.punkts nosaka
„Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas
iepriekšējā gada ietvaros:
individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, un sporta
komandai, kas atbilst noteikumu 2.2.punktā minētajām prasībām;
trenerim

par vienu viņa trenētā sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) vai sporta komandas

(spēlē Augstākajā līgā) augstāko sasniegumu.
Noteikumu 12.3.punkts nosaka: naudas balvas apmērs – Eiropas starptautiskās sacensības, par
1.vietu 175.00 EUR. Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pieaugušajiem). Pieaugušo
komandu sporta veida dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 50% apmērā no
norādītās naudas summas (pēc nodokļu samaksas).
Noteikumu 14.punkts nosaka, ka
„Naudas balvu trenerim ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, vai gadījumos, kad Darba Devējs ir Stopiņu novada pašvaldības iestāde vai ir noslēgts
līgums par pašvaldības sporta komandas vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto
iedzīvotāju – individuālo sportistu, sporta treniņu, apmācību, nodarbību organizāciju, piešķir 100%
(simts procenti) apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajiem
sportistam vai sporta komandai par augstāko sasniegumu, un trenera tiesības strādāt attiecīgajā
sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments.”
Noteikumi stājās spēkā 06.04.2013. ar grozījumiem, kas izdarīti 2015.gada 11.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.2215 publicēti “Tēvzemītē”11.12.2015., spēkā no 01.01.2016..
Treneris Edgars Aizpurietis, dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novadā.
Debates komitejas sēdē:
J.Vasiļjevs norāda, ka veicot sacensību norises izpēti var noprast, ka sacensību līmenis ir visai zems,
kā arī tajās piedalās sportisti, kuri vēl nav sasnieguši panākumus un, viņuprāt, tās nevar klasificēt kā
starptautiskas.
L.Šefere – par to, ka nepieciešams izvērtēt arī sacensību norisi, ņemot vērā dalībnieku kvalifikāciju
un savstarpējo konkurenci.
A.Vaičulens – par to, ka jaunajiem sportistiem ir ar kaut ko jāsāk, kā arī panākumi šāda mēroga
sacensībās ir uzskatāmi par katra individuāla sportista panākumiem un tālāko attīstību.
V.Paulāne – par to, ka jāņem vērā sportistu vecums, par kvalifikāciju un izaugsmi.”
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 9, pret – nav, atturas – 3 (S.Masļakovs, L.Šefere,
J.Vasiļjevs), Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu par 2016.gada sasniegumiem sportā:
Vārds Uzvārds, personas kods– 175.00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā
(pēc nodokļu samaksas), pārskaitot uz kontu kredītiestādē.
Pamatojums: Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12
12.3.punkts.
2. Edgaram Aizpurietim, Vārds Uzvārds trenerim, par sportista sasniegumiem – 175.00 EUR (viens
simts septiņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā (pēc nodokļu samaksas), pēc papildu informācijas
saņemšanas (trenera kvalifikācijas apstiprinājums, iesniegums par pārskaitījuma veikšanu, norādot
konta numuru).
Pamatojums: Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12
12.3.punkts, 14.punkts.
3. Piešķirto naudas balvu izmaksāt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta, šādiem mērķiem
paredzētiem līdzekļiem.
4. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
4.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
4.2. Vārds Uzvārds, adrese;
4.3. I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai;
3.4. A.Veipai - Ulbrokas sporta kompleksa direktorei.
5.5. Vārds Uzvārds 21.03.2017. iesnieguma (Reģistrēts 21.03.2017. Stopiņu novada
domē Nr. 790) izskatīšana.
Konstatē:
[1]

Vārds Uzvārds, informē, ka meita Vārds Uzvārds, personas kods, vēlas saņemt pirmsskolas

izglītības programmas apguvi darba dienās (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) izmantojot aukles
pakalpojumus.
[2] Vārds Uzvārds rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “PIENENĪTE”
reģistrēts/a 17.02.2017. Dzīvesvieta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta
24.03.2017.
[3] Iesniegumā tiek norādīts:
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs:
Vārds Uzvārds, personas kods, adrese.
[4] No iesnieguma secināms:
1. Iesniegts līgums starp likumisko pārstāvi un aukles pakalpojuma sniedzēju.
2. Norādītā pakalpojuma sniegšanas vieta: adrese.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
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1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, pēc līguma starp likumisko pārstāvi un aukles pakalpojuma
sniedzēju saņemšanas, sākot ar 24.03.2017. - EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši euro un
nulle centi) apmērā aukles pakalpojuma sniedzējai Vārds Uzvārds, personas kods, par pilna laika
bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērnam Vārds Uzvārds, personas kods, slēdzot viena
mēneša laikā trīspusējo līgumu Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, Institūta iela 1A, Ulbroka,
Stopiņu novads. Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības
atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam”.
Bērna uzraudzības vieta norādīta: adrese, kopējais pakalpojuma sniegšanas ilgums – ne mazāk kā 40
stundas nedēļā. Pakalpojuma sniedzējs ir personīgi atbildīgs par noteikto nosacījumu izpildi, kas tiek
attiecināti uz aukles pakalpojuma sniegšanu. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs vai
sniedzējs, katru mēnesi līdz piektajam datumam (pēdējā iesniegšanas diena), iesniedz atskaiti
(http://www.stopini.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas). Stopiņu novada pašvaldības atbalsta saņemšanai
par iepriekšējo mēnesi, atbilstoši pieprasījuma formai. Bērnu uzraudzības pakalpojuma pieprasītājs
vai sniedzējs informāciju Stopiņu novada domei nosūta pa pastu, iesniedz personīgi vai elektroniska
dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi V.Paulāne.
Pamatojums: 27.01.2016. Saistošie noteikumi Nr. 1/16 “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

L.Sturmei – PII „PIENENĪTE” vadītājai.
Vārds Uzvārds, adrese.
I.Saliņai -Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai.
V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Vārds Uzvārds, adrese.

5.6. Vārds Uzvārds 20.03.2017. (saņemts Stopiņu novada domē 20.03.2017. Reģ.nr.774)
iesnieguma izskatīšana.
Konstatē:
[1] Vārds Uzvārds iesniegumā norāda dēla Vārds Uzvārds, personas kods, sasniegumus Latvijas
čempionātā slalomā, iegūta 2.vieta (2016.gada 20.marts), norises vieta - Pyha, Somija. Iesniegts
apstiprinājums, par iegūto vietu, apstiprinājums iegūts arī no internetresursos pieejamās
informācijas.
Lūdz piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 11.punkts nosaka
„Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas
iepriekšējā gada ietvaros:
individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, un sporta
komandai, kas atbilst noteikumu 2.2.punktā minētajām prasībām;
trenerim

par vienu viņa trenētā sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) vai sporta komandas

(spēlē Augstākajā līgā) augstāko sasniegumu.
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Noteikumu 12.2.punkts nosaka: naudas balvas apmērs – Latvijas valsts (čempionāti,
meistarsacīkstes, kausi, u.c.), par 2.vietu 25.00 EUR. Naudas balvu piešķir individuālajiem
sportistiem (bērniem), bērnu komandu sporta veida dalībniekiem (katram dalībniekam).
Noteikumu 14.punkts nosaka, ka
„Naudas balvu trenerim ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, vai gadījumos, kad Darba Devējs ir Stopiņu novada pašvaldības iestāde vai ir noslēgts
līgums par pašvaldības sporta komandas vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto
iedzīvotāju – individuālo sportistu, sporta treniņu, apmācību, nodarbību organizāciju, piešķir 100%
(simts procenti) apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajiem
sportistam vai sporta komandai par augstāko sasniegumu, un trenera tiesības strādāt attiecīgajā
sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments.”
Noteikumi stājās spēkā 06.04.2013. ar grozījumiem, kas izdarīti 2015.gada 11.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.2215 publicēti “Tēvzemītē”11.12.2015., spēkā no 01.01.2016..
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu par 2016.gada sasniegumiem sportā:
Vārds Uzvārds, personas kods– 25.00 EUR (divdesmit pieci euro 00 centi) apmērā (pēc nodokļu
samaksas), pārskaitot uz kontu kredītiestādē.
Pamatojums: Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12
12.2.punkts.
2. Piešķirto naudas balvu izmaksāt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta, šādiem mērķiem
paredzētiem līdzekļiem.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. Vārds Uzvārds, adrese;
3.3. I.Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītājai;
3.4. A.Veipai - Ulbrokas sporta kompleksa direktorei.
5.7. A.Kraujas, sporta kluba ASI trenera 20.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu
novada domē 20.03.2017. Nr. 774) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu,
izskatīšana.
Konstatē:
Vārds Uzvārds lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods dalībai Eiropas
starptautiskajās sacensībās kalnu slēpošanā Pyhe, Somija, laika periodā no 21.03.2017. līdz
27.03.2017. Norādīti izdevumi, par summu EUR 685.00 (Seši astoņdesmit pieci euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (2.vieta Latvijas Čempionāta sacensībās, Pyha,
Somija).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – Pyhe, Somija, laika periods no
21.03.2017. līdz 27.03.2017., norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par
izcīnītajām vietām).
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Vārds Uzvārds iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā starptautiska mēroga
sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās kalnu
slēpošanā, Pyhe, Somija, laika periodā no 21.03.2017. līdz 27.03.2017., piešķirot finansējumu 215.00
EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot Sporta klubam “ASI”, pēc rēķina
saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti norādāms,
finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu sporta
veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. Sporta klubs “ASI”, Jaunciema 6.šķērslīnija 4, Rīga, LV 1023 un uz elektronisko pasta adresi:
andris@sk-asi.lv;
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3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai;
3.5. Vārds Uzvārds, adrese.
5.8. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 863) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (1.vieta starptautiskajā kiokushinkai čempionātā V
International Tournament in memory of Sensei Oleg Kalyuzhny 2016).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
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6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.9. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 864) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (1.vieta Latvijas JOSOUI (ashihara) – karatē čempionāts,
Rīga, 30.04.2016., 2.vieta – “8.atklātais Salaspils džosui karatē čempionāts”27.02.2016.).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).

33

“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportisti Vārds Uzvārds, personas kods, dalībai Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
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pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.10. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 865) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (1.vieta starptautiskajā Kiokusininkai čempionātā, V
International Tournament in memory of Sensei Oleg Kalyuzhny 2016”, 2.vieta – Latvijas Kiokusinkai
čempionāts 10.12.2016.).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
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“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.11. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 866) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
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maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (1.vieta starptautiskajā Kiokusininkai čempionātā, V
International Tournament in memory of Sensei Oleg Kalyuzhny 2016”).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā.“
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Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.12. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 866) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (3.vieta SWISS Open 2016 Kiokusinkai, 30.04.2016., 1.
vieta 16.Latvijas Kiokushinkai čempionāts 10.12.2016., Tukums).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
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līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
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3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.13. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 868) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (2.vieta SWISS Open 2016 Kiokusinkai, 30.04.2016.).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
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6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.14. “Latvijas kontakta karate līga” 27.03.2017. iesnieguma (reģistrēts Stopiņu novada
domē 27.03.2017. Nr. 869) par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu, izskatīšana.
Konstatē:
“Latvijas kontakta karate līga” lūdz sniegt finansiālu atbalstu Vārds Uzvārds, personas kods,
dalībai 12th SWISS-OPEN Juniors Championship 2017 sacensībās, kuras norisināsies 2017.gada
maija mēnesī. Norādīti izdevumi, par summu EUR 215.00 (Divi simti piecpadsmit euro 00 centi)
vienam dalībniekam. Sportista deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Uzrādīti sasniegumi 2016.gadā (1.vieta 16.Latvijas Kiokushinkai čempionāts 10.12.2016.,
Tukums, 3.vieta – starptautiskās sacensības Kiokusinkai čempionāts, V International Tournament in
memory of Sensei Oleg Kolyuzhny 2016”).
[1] Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5.
un 6.punktu ir iesniegts rakstisks iesniegums ar nepieciešamo informāciju, ir sniegtas ziņas par
finansiālā atbalsta pretendentu. Sacensību vieta un laiks – 06.maijs 2017.gads, Sports Hall Eichli,
Stans, Šveice, norādītas izmaksas. Iesniegti apliecinājumi (diplomu kopijas, par izcīnītajām vietām).
“Latvijas kontakta karate līga” iesniegumā norādītās sacensības ir identificējamas kā Eiropas
starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to atbalstu EUR 215 apmērā paredz Saistošo noteikumu
“Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
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[2] Stopiņu novada domes 2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 5.punkts nosaka,
ka - Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās: „Individuālajiem sportistiem – dalībai
starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek
piešķirts šādos apmēros:
“5. Individuālajiem sportistiem – dalībai starptautiskajās sacensībās individuālajos vai komandu
sporta veidos kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts šādos apmēros:
līdz EUR 215 (divi simti piecpadsmit euro) sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā
bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes sacensībās - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (piemēram, Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, atklātie
valsts“.
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktu:
“6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai sporta
sacensībās, juridiska persona Stopiņu novada domē jāiesniedz:
6.1. rakstisks iesniegums (1.pielikums), kurā norāda:
6.1.1. juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un norādi, kur
finansējumu pārskaitīt,
6.1.2. ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu:
6.1.2.1. individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku
deklarētās dzīvesvietas adreses,
6.1.2.2. sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku, finansējuma mērķi;
6.1.3. iesniegumam pievieno sporta sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir), un sacensību nolikumu;
6.2. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos sasniegumus
sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā;
6.3. informācija par iepriekš piešķirtajiem finansiālajiem atbalstiem;
6.4. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir reģistrētas
pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā. “
Finansējums 2017.gadā nav saņemts.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt sportista Vārds Uzvārds, personas kods, dalību Eiropas starptautiskajās sacensībās 12th
SWISS-OPEN Juniors Championship 2017, norises vieta – Šveice, 05.06.2017., piešķirot finansējumu
215.00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centi) apmērā, pārskaitot “Latvijas kontakta karate līga”,
pēc rēķina saņemšanas Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļā. Rēķinā obligāti
norādāms, finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dalības vieta, laiks.
Pamatojums: Stopiņu novada 12.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.19/12 “Par atbalsta sniegšanu
sporta veicināšanai Stopiņu novadā” 5. punkts.
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2. Finansējumu piešķirt no Ulbrokas sporta kompleksa budžeta šādiem mērķiem paredzētiem
līdzekļiem, pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (rēķina) par dalību sacīkstēs saņemšanas.
3. Lēmumu nosūtīt vai nodot izpildei:
3.1. V.Paulānei – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietniecei;
3.2. I. Saliņai - Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai.
3.3. “Latvijas kontakta karatē līga”, Peldu iela 4-41, Ulbroka, Stopiņu novads.
3.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktorei A.Veipai.
5.15. Par Stopiņu novada pašvaldības Ulbrokas sporta kompleksa Iekšējo noteikumu
“Stopiņu novada pašvaldības finansējums Ulbrokas sporta kompleksa treniņu procesa
nodrošināšanai” izskatīšana.
Konstatē:
Normatīvais akts ir izstrādāts ar mērķi, lai precizētu Stopiņu novada pašvaldības Ulbrokas sporta
kompleksa darbības nodrošināšanai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanas kritērijus.
Debates komitejas sēdē.
V.Paulāne – iepazīstina ar izstrādāto normatīvo aktu. Lūdz deputātus iesniegt priekšlikumus uz
nākošo komitejas sēdi.
Dz.Saliņš izsaka priekšlikumus sēdes laikā.
V.Paulāne lūdz iesniegt rakstiski, lai varētu izskatīt nākošajā komitejas sēdē.
5.16. Projektu pieteikumi Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā
2017.gadā.
Iesniegti 15 projektu pieteikumi. Deputāti debatē par iesniegtajiem projektiem.
5.16.1.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“Latvju spēka zīmju veidošana no krāsainām smiltīm:
pagātnes, tagadnes un nākotnes krustpunkts”

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

Projekta ietvaros notiks 3 latvju spēka zīmju veidošanas
semināri no krāsainām smiltīm. 2011. un 2014. gadā ar Stopiņu
novada atbalstu notikuši 6 smilšu mandalu veidošanas semināri.
Tie guva ļoti pozitīvas atsauksmes. No Stopiņu novada dienas
centra Saurieši vadītājas Aijas Šibajevas tika saņemts atkārtots
aicinājums piedāvāt Stopiņu novada iedzīvotājiem radošus
seminārus, izmantojot krāsainās smiltis.
Atsaucoties uz šo pieprasījumu, projekta ietvaros jau zināmā
krāsaino smilšu mandalu veidošanas metode apvienota ar jaunu
radošu risinājumu – latvju spēka zīmju veidošanu. Tematiski
šāds radošais seminārs sasaucas ar patreizējo Latvijas kultūras
vides aktualitāti – realizēt projektus, godinot Latvijas simtgadi.
Radošie semināri aktualizē un godina latvju spēka zīmes kā
latviešu kultūrvēsturisko mantojumu un tā ilgtspējību arī
mūsdienās un nākotnē.
Plānotais semināru norises laiks – 2017. gada aprīlis-novembris,
Sauriešu dienas centrā.
Dace Siliņa
Dace Siliņa
440.00

Finansējums kopā, euro

450.60

euro
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Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta ““Latvju spēka zīmju veidošana no krāsainām smiltīm: pagātnes,
tagadnes un nākotnes krustpunkts” realizāciju, piešķirot pašvaldības finansējumu 440.00 euro
(Četri simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.2.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Nav norādīts
Projekta mērķis - popularizēt velo sportu Stopiņu novadā,
veidojot vienotu komandu, kas pārstāvētu Stopiņus Latvijas
sacensību līmenī.
Stopiņos ir izveidojusies amatieru velo entuziastu grupa ar
nosaukumu Stopiņi Velo, kas rīko kopīgus treniņu izbraucienus
MTB un velo šosejas disciplīnās. Grupas biedri ņem dalību arī
populārākajās Latvijas velo sacensībās, kā piemēru jāmin SEB
kalnu velosipēdu posmi, Vienības brauciens, Rīgas velo
maratons un individuālas pašvaldības rīkotas sacensības.
Finansējums būtu nepieciešams, lai izveidotu vienotu Stopiņu
novadu pārstāvošas velo formas, ko braucēji varētu izmantot
piedaloties velo sacensībās, tādējādi pārstāvot Stopiņus gan
individuālās, gan komandu stafetēs. Līdzīga prakse jau eksistē
citās pašvaldībās, kā piemēri jāmin Ādažu, Ķekavas, Talsu u.c.
velo klubi.
Dāvis Šenbergs
Dāvis Šenbergs
450.00
450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta vienotu Stopiņu novadu pārstāvošo dalībnieku velo formu izveidošana un
iegāde realizāciju, piešķirot pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00
centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”;
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4.4. Ulbrokas sporta kompleksa direktora vietniekam sporta jomā A.Vaičulenam;
4.5. Projekta iesniedzējam.
5. Ulbrokas sporta kompleksa direktora vietniekam sporta jomā A.Vaičulenam sazināties ar
velo sporta aktīvistu grupu, piedāvājot iespējamos sadarbības veidus.
5.16.3.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Projekta realizācijas vieta
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Nav norādīts
Projekts ir paredzēts Stopiņu novada labiekārtošanai. Projektā
ir paredzēts izveidot pastaigu parku, takas Līčos, kas
sevi krāšņos ar daudzveidīgiem rododendru ziediem.
Šajā projektā ir domāts apvienot jauku laika pavadīšanu Stopiņu
novadā, kā arī izveidot vienu no daudzveidīgākajiem rododendru
parkiem Latvijā. Šī parka atrašanās vieta ir paredzēta Stopiņu
novadam piederošajā zemes gabalā aiz veikala “Lats” priedīšu
vietā. Protams vieta var tikt mainīta Līču ietvarā. Projektā
paredzēts izveidot pastaigu takas, gar kurām ir izvietoti
rododendru stādi. Šī projekta mērķis ir veicināt Stopiņu novada
iedzīvotājus vairāk laika pavadīt ārā, svaigā gaisā. Veicināt
jauniešu izpratni par augiem. Parka plānoto atrašanās vietu ir
paredzēts attīrīt kopīgiem spēkiem Stopiņu novada
iedzīvotājiem, lai veidotu kopības sajūtu. Attīstītu aktīvo atpūtu
Stopiņu novadā.
Norises laiks: 12 mēneši gadā.
Māra Madara Lūse
Māra Madara Lūse
450.00
1000.00
Izvēlētā projekta realizācijas vieta ir nodota ilgtermiņa
nomā
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta Stopiņu novadu labiekārtošanas pasākumu realizāciju, piešķirot pašvaldības
finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā. Projekta iesniedzējam
sazināties ar Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciālisti L.Čakši par iespējamo
projekta realizācijas vietas izvēli.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
4.5. Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciālistei L.Čakšei.
5.16.4.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 2.kārta
Šis projekts ir turpinājums iesāktajam 2016. gada projektam
“Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!”. Šogad projekta
ietvaros gatavosim latviešu tautastērpam nepieciešamos mazos
aksesuārus, bez kuriem nav pilnīgs tautastērps. Gatavosim

45

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

dažādas meitu un sievu galvas rotas: vainagus, aubes. Adīsim
maučus, kas tagad ir ļoti moderns aksesuārs ikdienā, taču ir arī
kā sastāvdaļa tautastērpā. Maučos, ar pērlītēm, tiek ieadītas
latvju rakstu zīmes. Ar datorprogrammas palīdzību veidosim
kompozīcijas latvju rakstu zīmēs, piemērojot šo kompozīciju
mauču noadīšanai attiecīgajam valdziņu skaitam. Piegriezīsim
un šūsim aubes, izšūsim tās baltajā tehnikā. Gatavosim gan
meitu, gan sievu vainagus, kas būtiski atšķiras viens no otra. Ja
meitu vainagi ir šaurāki un vienkāršāk rotāti, tad sievu vainagi ir
rotāti gan ar grezniem izšuvumiem, gan pērlīšu rakstiem.
Mērķis: Pagatavot latviskā tautastērpa aksesuārus – galvas
rotas: vainagus - izšūtus ar pērlītēm, aubes – izšūtas balto darbu
tehnikā, sievas cepures. Uzadīt maučus ar ieadītām pērlītēm
latvju rakstu zīmēs. Pētīt latvju rakstus, kas raksturīgi
tautastērpiem. Veicināt interesi par latvisko kultūras
mantojumu, popularizēt projektu “ Katram savu tautastērpu!”
Norises laiks: 2017. gada 16. septembris-2. decembris.
Dienas centrs “Ulbroka”
Dienas centrs “Ulbroka” vadītāja Anda Višķere
450.00
450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 2.kārta realizāciju, piešķirot
pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.5.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Pilotprojekts par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās
takas izveidi Upeslejās
Pilotprojekts par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās takas izveidi
Upeslejās iezīmēs pilsoniskās sabiedrības vienu no aspektiem –
viedokļa izteikšana par vietējās sabiedrības aktuāliem
jautājumiem. Šī pilotprojekta galvenie jautājumi ir par veselīga
dzīvesveida popularizēšanu un vēsturisko notikumu apkopošanu
par Upesleju apkaimi.
Pirmkārt, Upesleju vēsturiskais mantojums ir nozīmīgs, tomēr
iedzīvotājus bieži satrauc, ka tas var pazust līdz ar senioru
paaudzi. Tāpēc svarīgi ir dokumentāli fiksēt un apkopot Upesleju
vēsturi. Ļoti entuziastisks ir Upesleju iedzīvotājs Ziedonis
Ločmelis, kas ap sevi pulcē interesentu grupu. Šīs grupas
iniciatīva būtu vērtība šim projektam un Latvijas vēsturei.
Pilotprojekta rezultātā tiktu apkopota Upesleju vēsturiskā
mantojuma informācija un sagatavoto informāciju varētu izvietot
uz dabas takas informatīviem stendiem. Tā kā informatīvajos
stendos būtu tikai daļa informācijas, tad papildus faktus varētu
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noformēt elektroniski un pieeju noorganizēt, izmantojot QR
kodus.
Otrs jautājums ir aktīvā dzīvesveida popularizēšana. Upesleju
apkaime ir burvīga vieta dabas takas izveidei, kuru izmantot
varētu ne tikai skrējēji, nūjotāji, pastaigu cienītāji, bet arī
ģimenes ar bērniem. Tāpēc pilotprojekta laikā tiks apspriests
vingrinājumu komplekss, kas tiek izvietots uz takas
kontrolpunktiem, kā informatīvie stendi, par ideju tiek izmantoti
veselības maršruti Latvijā – http://aktivadiena.lv/veselibasmarsruti/
Mērķis:
- Kultūrvēsturiskās vides mantojuma apzināšana un
dokumentēšana;
- Dabas takas maršruta izstrāde Upeslejās;
- Veselības
maršruta
vingrinājumu
kompleksa
apspriešana;
- Dabas takas aktivitāšu idejiskā izstrāde dažādiem
vecuma posmiem.
Norises laiks: – 2017. gada aprīlis – 2018. gada februāris.
Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Stopiņu novada dienas centrs “Upeslejas”
internātpamatskola-rehabilitācijas centrs
Sandra Briška, Dace Lielmane, Jūlija Zagorska
450.00

un

Upesleju

450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Pilotprojekts par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās takas izveidi
Upeslejās” realizāciju, piešķirot pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro
00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 31.decembris.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.6.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Dzeja un mūzika. Satikšanās.
Profesionāli mākslinieki - dzejnieks un aktieris Ēriks Vilsons,
vokālā grupa Putni, mākslinieciskā vadītāja Antra Dreģe, čelliste
Agate Ozoliņa, pianiste Līga Kārkliņa, literatūras zinātniece Linda
Zulmane, sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienības literārās
jaunrades veicināšanas un kultūras programmas "Literārā
akadēmija" dalībniekiem strādā pie apjomīga projekta, kura
ietvaros tiek apzināta veiksmīgāko Latvijas jauno literātu
jaunrade un veidoti atvērta tipa dzejas
un mūzikas uzvedumi visā Latvijā, aicinot jaunos dzejniekus radīt
dzeju par vienotu tēmu.
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Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Šī projekta mērķis ir popularizēt jaunradītās latviešu dzejas un
mūzikas vērtības, dot iespēju topošajiem jaunajiem literātiem,
tai skaitā literātiem no Vidzemes reģiona, strādāt plecu pie pleca
ar profesionālu režisoru un aktieri, spodrinot savu vārda
meistarību, iepazīstoties ar savu kolēģu sacerējumiem, kā arī
klātienē sadarbojoties ar profesionāliem mūziķiem un iepazīstot
jaunākos latviešu mūzikas kompozīcijas.
Pirmā uzveduma tēma būs SATIKŠANĀS. Šajā, pirmajā acumirklī
šķietami romantiskajā nosaukumā ir ietverts krietni plašāks
saturs - tā ir gan divu kultūras nozaru - dzejas un mūzikas
satikšanās, gan divu cilvēku satikšanās, gan satikšanās ar
LATVIJU, uz ko katrs šobrīd ir aicināts,
gatavojoties mūsu valsts 100 gadu dzimšanas dienai. "Mīlestība
uz dzimteni " padomju ideoloģijas iespaidā šķiet devalvējies
jēdziens, kam šodien - laikā kad daudzi, labākas dzīves
meklējumos aizbrauc no Latvijas, jāmeklē jauns piepildījums un
pamatojums, stiprinot mūsu nacionālo pašapziņu un lepnumu
par savu valsti. Šajā kontekstā zīmīgi šķiet, ka viena no
populārākajām mīlētāju satikšanās vietām Rīgā ir Laimas
pulkstenis, kas atrodas Brīvības pieminekļa pakājē. Uzvedumā
šie divi simboliskie tēli būs klātesoši gan dzejā, gan mūzikā, gan
uzveduma vizuālajā noformējumā.
Koncertuzveduma norise Ulbrokas kultūras namā (Stopiņu
pagasts) paredzēta 15. septembrī plkst. 19: 00.
Mērķis:
1. Sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību;
2. Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību
plašai sabiedrībai;
3. Veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu
Vidzemes reģionā;
4. Veicināt kultūras apmaiņu ar citām pilsētām Latvijā un
ārvalstīs, iezīmējot Vidzemes
savdabību un apliecinot tās piederību pasaules kultūrai;
5. Jauniešu mākslinieciskās jaunrades veicināšana;
6. Veicināt profesionālu mākslinieku sadarbību starpnozaru
kopprojektu veidošanā.
7. Latviešu jaunākās dzejas un mūzikas popularizēšana.
Biedrība “Intelekts”
Ilze Dimza
450.00
2025.00
Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt projekta “Dzeja un mūzika. Satikšanās.” realizāciju pašvaldības izsludinātā
konkursa ietvaros.
2. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
2.1. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
2.2. Stopiņu novada pašvaldības Ulbrokas kultūras nama vadītājai I.Kalniņai.
2.3. Projekta iesniedzējam.
3. Ulbrokas kultūras nama vadītājai I.Kalniņai sazināties ar Biedrību “Intelekts”, piedāvājot
iespējamos sadarbības veidus.
5.16.7.
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Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Latvijas 100-gadei veltīts interaktīvs pasākums “Lai
mūžu mūžos slava mūsu tautas lepnumam – latvju
strēlniekiem”
Pasākuma pirmā daļa – praktisku aktivitāšu spēle, iepazīšanās
ar latviešu strēlnieku praktisko ikdienas dzīvi Gaismas
internātpamatskolas apkārtnē.
Otrā daļa – viktorīna visām Stopiņu novada skolu 5.-9.klašu
komandām par latviešu karavīriem. Mājas darbs katrai komandai
– divas latviešu karavīru dziesmas.
Mērķis: veicināt interesi par mūsu novada vēsturi caur dažādu
praktisku uzdevumu veikšanu, kas sniegtu zināšanas par latviešu
strēlniekiem un mūsu valsts izveidi. Veidot un stiprināt
patriotisma jūtas pret mūsu Dzimteni. Stiprināt draudzības saites
starp novada skolām.
Norises laiks: 2017. gada 8. novembris.
Norises vieta – Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola.

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

Gaismas internātpamatskola
Regīna Grebežniece
450.00

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

euro

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Latvijas 100-gadei veltīts interaktīvs pasākums “Lai mūžu mūžos
slava mūsu tautas lepnumam – latvju strēlniekiem” realizāciju, piešķirot pašvaldības
finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 8.novembris.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.8.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”
Projekts tiks īstenots Dienas centrā Līči kā radošās darbnīcas
astoņu nedēļu garumā pulciņu vadītājas vadībā vienu reizi
nedēļā. Radošo darbnīcu laikā tiks šūti lina auduma maisiņi,
rotāti ar auduma krāsām un augu nospiedumiem. Maisiņi tiks
pildīti ar dienas centra apmeklētāju savāktajiem un kaltētajiem
ārstniecības augiem, kas ir ievācami maijā un jūnijā. Nodarbībās
tiks apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar dažādiem
audumiem, dažādiem materiāliem, kā arī pārrunātas latviešu
tautas vērtības, latviešu simboli, latviešiem zināmie un
izmantojamiem augi, norisināsies pastaigas Līču apkārtnē, lai
iepazītu augus, kas aug savvaļā. Projekta noslēgumā, kad
norisināsies pasākumi “Stopiņu novadam-130”, darinātie
vasaras augu maisiņi tiks dāvināti Stopiņu novada iedzīvotājiem
kādā no pasākumiem, lai saglabātu atmiņā Stopiņu vasaras
smaržu.
Norises laiks: 02.05.2017.-01.09.2017.
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Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

Stopiņu novada domes dienas centrs Līči
Zanda Pelše
450.00

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

euro

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos” realizāciju, piešķirot
pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 01.septembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.9.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“Veselības kokteilis”
Mūsdienās viena no visaktuālākajām problēmām Latvijā ir sirds
un asinsvadu slimības. Šo problēmu var novērst vai būtiski
aizkavēt ar veselīgu uzturu, taču liela daļa cilvēku to neievēro
vai nezina veselīga uztura nozīmi. Projekta “Veselības kokteilis”
mērķis ir aktualizēt veselīgu uzturu jauniešu un pieaugušo vidū
Stopiņu novadā ar nelielu, bet interesantu izglītojošu materiālu
no jauniešu puses un augļu kokteiļu/smūtiju darbnīcu, kas
jauniešiem iemācītu praktiskas un vienlaikus garšīgas iemaņas,
kā uzņemt veselīgas uzturvielas no augļiem, ogām, dārzeņiem.
Norises laiks: 2017. gada jūlijs – 23.augusts.
Norises vieta: DC “Ulbroka”, DC “Līči”, DC “Upeslejas”, Stopiņu
novada Jauniešu dienas ietvaros Ulbrokas Dzirnavezera krastā.

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

Reinis Višķeris
Reinis Višķeris
450.00

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

450.00
Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem.
1. Projekta iesniedzējs nav norādījis uzturspeciālista vai
uzturspeciālistu kontaktinformāciju;
2. Nav pārliecības vai projekta iesniedzējs ir izvērtējis
iespējamos alergēnus un to ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī
rīcību gadījumos, ja iestājās alerģiska reakcija pasākuma laikā;
3. Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par sanitāro
normu prasību ievērošanu pasākumu realizācijas laikā, atbilstoši
normatīvajiem aktiem.

euro

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt projekta “Veselības kokteilis” realizāciju.
2. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
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2.1. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
2.2. Projekta iesniedzējam.
5.16.10.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

...šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis. P.

Brūveris
Dzejas dienas pēdējo gadu laikā piedzīvojušas atdzimšanu.
Raksturīgi, ka atšķirīgs to izveides un pasniegšanas veids. Arī
Stopiņu novadā, pateicoties bibliotēkas sadarbībai ar “Kalēju”
māju iemītniekiem, kur dzimis un dzīvojis dzejnieks un
atdzejotājs Pēters Brūveris, radīta dzejas vieta. Pasākumā ik
gadu neiztrūkst arī dzejdaru. “Kalēju” sētas strazdu pagalmā,
kur pūš “izgāztuvju vējš” viesojušies dzejnieki no Lietuvas un
jaunie latviešu dzejnieki. Dots vārds arī mūzikas un mākslas
mūzai – gleznām, ilustrācijām un dziesmām. Tādejādi “Kalēji”,
kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera gars kļuvuši par
mūsdienīgu kultūras cilvēku tikšanās vietu. Šogad pasākumam
izvēlēta Baltu vienības diena, kas norisei piešķir ne tikai dzejisku,
bet arī tautisku skanējumu.
Pētera Brūvera un Māra Melngalvja laikmeta liecinieku tikšanos
vadīs LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa, atmiņu krustcelēs
kavēsies Inese Zandere - dzejniece, publiciste, redaktore,
bērnu literatūras izdevēja un veicinātāja, putnu un dabas
aizstāve, vecmāmiņa Baba saviem mazbērniem. Kad bērniem
stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: „Es slikti dejoju dzīvē, bet

brīnišķīgi dejoju valodā. Es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti
valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā
matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba
stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.
Indra Brūvere – Daruliene – tulkotāja, folkloriste, pētniece,
literatūrkritiķe. “Esmu pateicīga, ka mans ceļš joprojām turpinās

starp divām vienīgajām baltu valstīm, un tas ir ceļš, ko ir gājis
mans tētis. Man ir svarīgi to turpināt”.

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Ar dzeju un literatūru kopumā Stopiņu novada sabiedrības
piesaiste bibliotēkai un izglītojoša audzināšana kultūras
vispārējā līmeņa paaugstināšanai.
Norises laiks: 2017. gada 22. septembris
Norises vieta: Dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera
dzimtās mājas “Kalēji”, Līči, Stopiņu novads
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka
Daiga Brigmane
450.00
450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par –11, pret – nav, atturas – nav, (pamatojoties uz Likumu
„Par pašvaldībām”59.pantu un Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
ievērošana, balsojumā nepiedalās –D.Brigmane )
Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “...šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis. P. Brūveris
realizāciju, piešķirot pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi)
apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim.
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
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4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.11.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

“Rumbulas ligzda”
Rumbulas ciemā pašvaldība ierīkoja bērnu laukuma fragmentus.
Lai tomēr šī vieta būtu vēl pievilcīgāka, ir nepieciešams to
pielabot, ierīkojot arī vietu, kur vecāki varētu apsēsties un
parunāties, apspriest pagasta novitātes, kamēr bērni izmanto
bērnu stendiņus un kalniņu. Arī bērniem būtu labi iekārtot
papildus fragmentus, lai laukumiņš tiešām izskatītos pēc brīvā
laika pavadīšanas vietas. Turklāt, sakarā ar kustības intensitātes
pieaugumu, šī vieta ir jānorobežo, vismaz daļēji, lai bērns
netiktu zem garām braucošas mašīnas.
Norises laiks: 2017. gada vasara –rudens.
Norises vieta: Rumbula, Stopiņu novads
Ērika Krutova
Ērika Krutova
450.00
500.00
Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem.
Projekta realizāciju veikt par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt projekta “Rumbulas ligzda” realizāciju no pašvaldības projektu finanšu līdzekļiem.
2. Projekta realizāciju veikt par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Atbildīgais Stopiņu novada domes
izpilddirektors M.Griščenko.
2. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
2.1. Juridiskajai daļai;
2.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
2.3. Stopiņu novada domes izpilddirektoram M.Griščenko;
2.4. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
2.5. Projekta iesniedzējam.
5.16.12.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

“Pirts tradīciju diena”
Teorētisks un praktisks pasākums Stopiņu novada iedzīvotājiem,
kurā tiks sniegtas zināšanas par pirts tradīcijām un iespēja
pašiem pasākuma dalībniekiem sertificētu pirtnieku vadībā iet
pirtī, apgūt praktiskas iemaņas – piemēram pirts slotu
gatavošanā.
Norises laiks: maijs-septembris (viena diena).
Norises vieta: “Sidrabozoli”, Līči, Stopiņu novads
SIA “Medical archiving systems”
Arnis Čakšs
450.00

Finansējums kopā, euro

450.00

euro
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Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem.
1.
Projekts
veicina
konkrētās
uzņēmēja
darbības
popularizēšanu.
2. Nav norādīta mēŗķa grupa uz ko šis projekts ir vērsts.
3. Projekta realizācija būtu atbalstāma, ja projekts tiek realizēts,
piemēram, pašvaldības publiska pasākumu ietvaros un
sasniegtu lielāku mērķauditoriju.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt projekta “Pirts tradīciju diena” realizāciju.
2. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
3.1. Juridiskajai daļai;
3.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
3.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
3.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.13.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

“Laivu brauciens Mazā Jugla”
Projekta ietvaros plānots veikt laivu braucienu pa Mazo Juglu.
Maršruta sākums Salaspils novadā – noslēgums Stopiņu novadā,
Līčos. Brauciena laikā tiks iepazītas interesantas vietas, apgūtas
laivošanas prasmes utt. Brauciena noslēgumā paredzēta kopīga
maltīte, atpūta, pirts apmeklējums. Laivu braucienā tiks
izmantots inventārs, kas iegādāts realizējot ELFLA LEADER
projektu Stopiņu-Salaspils partnerībā “Ūdenstūrisma inventāra
iegāde”. Projekta dalībnieki – novada daudzbērnu ģimenes un
jaunieši.
Norises laiks: maijs-septembris (viena diena).
Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”
Linda Čakše
450.00
450.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt projekta “Laivu brauciens Mazā Jugla” realizāciju no pašvaldības projektu
finanšu līdzekļiem.
2. Realizēt projektu sadarbībā ar Stopiņu novada Daudzbērnu ģimeņu biedrību “Māra”,
finansējumu paredzot no Daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” finanšu līdzekļiem.
3. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
3.1. Juridiskajai daļai;
3.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
3.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
3.4. Projekta iesniedzējam.
3.5. Daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” vadītājai A.Višķerei.
5.16.14.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“Mazbudžeta biznesa idejas Stopiņu novadā”
Izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt
Stopiņu novada jauniešus, arī citus dalībniekus, kuri ļoti vēlas
uzsākt savu biznesu, apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos
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Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais

euro

finansējums,

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

resursus konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādei un redzesloka
paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā.
Šajā projektā vēlas piedalīties visvairāk jaunās ģimenes, jo
sevišķi māmiņas, kuras ilgstoši atrodas mājās un vēlas ar kaut
ko nodarboties savā brīvajā laikā, Šajā projektā varēs piedalīties
jaunieši un arī jebkurš interesents, kuru interesē
uzņēmējdarbība. Projekts rosinās dalībniekiem izpausties, būt
radošiem, prast atrast iedvesmas avotus savām pelnošajām
biznesa idejām. Varēs uzzināt par Latvijas radošajiem
uzņēmējiem. Varēs iemācīties izmantot jaunu pieeju savu ideju
realizēšanai. Projektā jaunieši varēs uzzināt par LEADER
programmas iespējām Stopiņu novadā.
Tēmas: Vispārīgi par LEADER; pieteikšanās LEADER
izsludinātajiem konkursiem ar fokusu uz jaunajām māmiņām,
t.i. īpaši par uzņēmējdarbības uzsākšanu; kā īstenot projektu.
Norises laiks: 01.06.2017.-30.09.2017.
Norises vieta: dienas centrs “Saurieši”
Stopiņu novada dome Dienas centrs “Saurieši”
Stopiņu novada dome Dienas centrs “Saurieši” vadītāja
A.Šibajeva
450.00
550.00
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “Mazbudžeta biznesa idejas Stopiņu novadā” realizāciju, piešķirot
pašvaldības finansējumu 450.00 euro (Četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 30.septembris
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.
5.16.15.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts

“8KEYCOM – caur spēlēm uz panākumiem”
Projekta ietvaros iecerēts organizēt apmācības par jaunu un
speciāli izstrādātu neformālās izglītības rīku “8KEYCOM”, kurā
ietilpst 9 interaktīvas spēles, lai veicinātu 8 mūžizglītības
kompetenču attīstību: saziņu dzimtajā valodā, saziņu
svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes
dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, sociālās un
pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras
izpratni un izpausmi. Katras spēles pamatā ir mācīšanās un tās
ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādejādi
paaugstinot
savas
personīgās
un
profesionālās
pamatprasmes/kompetences. Spēles un mācīšanās attiecības
nosaka gūtais prieks - ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku,
tad mācīšanās, neskatoties uz grūtībām, būs daudz efektīvāka.
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Iesniedzējs
Atbildīgā persona
Pieprasītais
finansējums,

euro

Finansējums kopā, euro
Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes komiteja sēdē
konstatēja

Spēļu komplekts “8KEYCOM” tika izstrādāts Erasmus+
Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros, sadarbojoties
pārstāvjiem no Latvijas, Igaunijas, Horvātijas un Spānijas.
Teorētiski un praktiski iepazīstināt Stopiņu novada iedzīvotājus,
kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ar neformālās izglītības rīku
“8KEYCOM”. Rīka izmantošana ļautu atraktīvā un interesantā
veidā pilnveidot
jauniešu kompetences un palielināt to
konkurētspēju darba tirgū.
Apmācībās piedalīties primāri tiks aicināti tie cilvēki, kuru darbība
ikdienā ir saistīta ar jauniešiem (piemēram, Stopiņu novada
dienas centru darbinieki, skolotāji un pedagogi, jauniešu biedrību
vai nodibinājumu pārstāvji), tomēr apmācībām pieteikties varēs
jebkurš vietējais iedzīvotājs.
Norises laiks: laika posmā no 2017. gada maija līdz augustam
(par precīzu datumu vienošanās atkarībā no ekspertu
pieejamības)
Rasa Feldmane
Rasa Feldmane
324.20
454.20
Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta “8KEYCOM – caur spēlēm uz panākumiem” realizāciju, piešķirot
pašvaldības finansējumu 324.20 euro (Trīs simti divdesmit četri euro 20 centi) apmērā.
2. Projekta realizācijas termiņš līdz 2017.gada 30.septembris
3. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
4. Lēmumu nodot izpildei vai izsūtīt:
4.1. Juridiskajai daļai;
4.2. Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļai;
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai publikācija pašvaldības internetvietnē
www.stopini.lv un informatīvajā izdevumā “Tēvzemītē”.
4.4. Projekta iesniedzējam.

6. Dažādi
6.1. SIA “Baltic

Development Consultancy”

iesnieguma

par

tehnisko noteikumu

izsniegšanu izskatīšana /Z.A.Meierovica bulv. 16, 5. stāvs, Rīga, LV-1050/
Konstatē:
Lūdzu sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus objektam veikala ēkas jaunbūve “Mežaizvēji”,
Dreiliņi, Stopiņu novada (kad. Nr. 8096 002 0131, kadastra apzīmējums 8096 002 1552).
Objektu paredzēts pievienot SIA “Rīgas ūdens” centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas tīkliem, un A/S “Rīgas siltums” centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.Stopiņu novada
dome ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar lūgumu sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus objektam veikala
ēkas jaunbūvei „Mežaizvēji”, Dreiliņos, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096 002 0131).
Ņemot vērā, ka veikala jaunbūvei paredzēts dzeramā ūdens pieslēgums Rīgas pilsētas ūdens apgādes
maģistrālei Stopiņu novada Smaidu un Mežrozīšu ielu krustojumā, kur neatrodās Stopiņu novada
pašvaldības centralizēto ūdensapgādes tīklu, bet objekta būvniecība atstās zināmu iespaidu uz esošo
apbūvi, lai dotu iespēju iedzīvotājiem uzlabot dzīves apstākļus, ieteicams paredzēt iespēju pieslēgt
mājsaimniecības pie Rīgas ūdens ūdensvada tīkliem.
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Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Izvirzīt noteikumu izprojektēt un izbūvēt Rīgas pilsētas ūdens apgādes maģistrāles pieslēguma
vietā, Stopiņu novada Smaidu un Mežrozīšu ielu krustojumā, atzaru ar ventīli, kas dotu iespēju izbūvēt
ūdensvada pieslēgumu aptuveni 30 mājsaimniecībām Smaidu, Liepziedu,un Mežrozīšu ielās.
6.2. Deputāts A.Grunde- informē par Stopiņu novada pašvaldības Dienas centra “Ulbroka”
darba laika informāciju Stopiņu novada mājaslapā www.stopini.lv remonta laikā.
Notiek deputātu diskusijas
V.Paulāne- informē par Dienas centra “Ulbroka” un vadītājas darba laiku. Informācija mājaslapā
www.stopini.lv tiks precizēta.

6.3. Nākamā domes sēde 26.04.2017.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

J.Pumpurs

Protokolu sagatavoja

J.Vestfāle

Sēde slēgta 15.50
Sēdes protokols parakstīts: 10.04.2017. plkst. 14.00
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