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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2015.gada 17.decembrī

Nr.20

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada novembra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par A.B. mājokļa jautājumu
4. Par dalību pasākumā „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”
5. Par G.K. iesnieguma par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvojamā platībā Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 19, Tumšupe, Ropažu novads, izskatīšanu
Dzīvokļu komisijas atzinumi
6. Par E.I. reģistrēšanu Ropažu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
pašvaldības palīdzības reģistrā
7. Par K.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par M.A. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Z.B. un personas nepilngadīgā bērna F.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par F.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par Y.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
14. Par S.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
15. Par Q.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
16. Par A.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
17. Par S.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18. Par G.C.O. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
19. Par G.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
20. Par A.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
21. Par R.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
22. Par R.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I.T. „Žubītes” – 8, Ropaži, Ropažu
novads
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
24. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE”
Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas atzinumi
25. Par pašvaldības kustamā īpašuma – automašīnu realizāciju
26. Par ārējo (sauso) tualešu un šķūnīšu demontāžu pašvaldības nekustāmā īpašumā “Stacija
Augšciems”, Augšciems, Ropažu novads un izslēgšanu no bilances
27. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Par Ropažu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu

28. Par Ropažu novada pašvaldības ROPAŽU NOVADA BŪVVALDES nolikuma
apstiprināšanu
29. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar L.B.
30. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar Z.Ā.
31. Par medicīnisko izdevumu segšanu
32. Par Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu papildināšanu
33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.R., par zemes vienības 1/3 domājamo daļu no
„Dižceriņi”, kadastra apzīmējums 8084 010 0242
34. Par zemes vienības „Dižceriņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084
010 0242 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
35. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
apstiprināšanu
36. Par prēmiju izmaksāšanu Ropažu novada pašvaldības darbiniekiem
37. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
38. Par nomas līguma pagarināšanu ar GĪKS „Zaķumuiža 2001”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
39. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2016.gada JANVĀRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 17.12.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 17.12.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova (sēdē ierodas plkst.1410)
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants

-

administrācijas
darbinieki:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Vides pārvaldības speciālists Jānis Blaus
Sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Koleča
Būvvaldes vadītāja Maija Rinka
Saimniecības un autotransporta daļas vadītājs Pēteris
Volkovičs

-

iestāžu vadītāji:

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte
Cibuļska
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” vadītāja Daiga
Jankovska
Kultūras centra vadītāja Sanita Megere – Klevinska
Zaķumuižas pamatskolas direktore Inta Ozola
Ropažu novada vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
Bibliotēkas vadītāja Dace Smukša
Ropažu novada pašvaldības priekšnieks Diāns Veličko
RN „Ciemats” SIA valdes loceklis Nauris Bērziņš
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons

-

nepiedalās:

Vladislavs Šlēgelmilhs (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 17.12.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
17.12.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 17.12.2015. sēdes darba kārtību.

1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada novembra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns sniedz atskaiti par domes
2015.gada novembra lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 24.11.2015. saņemto A.Ā., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.09.2015.
Ņemot vērā, ka A.Ā. ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar A.Ā. uz laiku no 01.10.2015. līdz 31.03.2016.
2. A.Ā. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. A.Ā. maksāt par īri (44,50 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,23 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 4,56, kopā EUR 6,79 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē, Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai Multifunkcionālā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, vienu
reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
5. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
6. Par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu, A.Ā., maksā pēc elektroenerģijas rādījuma.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.Ā., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 01.12.2015. saņemto V.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.11, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.11.2015.
Ņemot vērā, ka V.L. ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.11 , Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar V.L. uz laiku no 01.12.2015. līdz 31.05.2016.
2. V.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. V.L. maksāt par īri (27,00 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,35 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR2,77, kopā EUR 4,12 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē, Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai Multifunkcionālā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, vienu
reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
5. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
6. Par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu, V.L., maksā pēc elektroenerģijas rādījuma.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.L., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 07.12.2015. saņemto B.M.T.V.,
personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 17, dzīvoklis Nr. 7, istaba Nr. 1, Ropaži, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.09.2015.
Ņemot vērā, ka B.M.T.V. ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo
dzīvokli kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 16, dzīvoklis
Nr.7,istaba Nr.1, īres līgumu ar B.M.T.V. uz laiku no 01.10.2015. līdz 10.03.2015.
2. B.M.T.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar Ropažu
novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā, Rīgas iela -13, Ropaži,
Ropažu novads.
3. B.M.T.V. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,79 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 4,12, kopā EUR 5,91 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par īri un visiem komunāliem maksājumiem veikt Ropažu novada pašvaldības kasē,
Sporta iela -1 Ropaži, Ropažu novads.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7,
Ropaži, Ropažu novads, pēc Dzīvokļu īpašnieku biedrības “12 briljanti” piestādītā aprēķina
saņemšanas.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no Dzīvokļu
īpašnieku biedrības “12 briljanti” piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma
(pēc pašvaldības uzrādītiem rādījumiem)
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 B.M.T.V., /adrese/;
 Dzīvokļu īpašnieku biedrība “12 briljanti”, Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr. 9, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.§
Par A.B. mājokļa jautājumu
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests pēc Ropažu novada domes sociālo
jautājumu komitejas locekļu lūguma uz decembra mēneša sociālo jautājumu komitejas sēdi
aicināt A.B., 30.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests nosūtīja A.B. aicinājumu
ierasties 09.12.2015. uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi plkst. 14.30, lai
runātu par mājokļu jautājumu.
A.B. 31.01.2016. beigsies īres līgums sociālajā dzīvojamā platībā Zītari 5, dzīvoklis Nr.7,
Tumšupe, Ropažu novads.
20.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienesta vadītāja S.Cibuļska, Ropažu novada
pašvaldības ugunsdzēsējs J.Fomins un Ropažu novada pašvaldības policijas pārstāvji veica
ugunsdrošības pārbaudi sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads. Pārbaudes laikā
konstatēts, ka A.B. dzīvoklī nedzīvo.
A.B. neieradās uz Ropažu novada domes sociālo komitejas sēdi.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar A.B., personas kods /personas kods/, adresē Zītari 5, dzīvoklis Nr.7,
Tumšupe, Ropažu novads, ar 31.12.2015.
2. A.B. atbrīvot telpas adresē Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novads līdz
10.01.2016.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.B., /adrese/;
 RN “Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

4.§
Par dalību pasākumā „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”
Labklājības ministrija ir uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska
situācijās esošām personām” ietvaros pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās”, kura mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un
pašvaldībā nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Programmas īstenošanas laiks ir
no 2015. gada - 2022. gada 31. decembrim.
ESF pasākuma ietvaros plānots kompensēt pašvaldībām radušos izdevumus 50% apmērā
par pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides un supervīzijas
nodrošināšanu.
Programma nosaka pašvaldībai veikt priekšfinansēšanu pilnā apmērā un pēc izdevumu
attiecinātības pārbaudes pašvaldība no ministrijas varēs saņemt kompensāciju.
Ropažu novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti plāno izmantot sniegto iespēju
un celt savu profesionālo kapacitāti. Dalība minētajā pasākumā plānota sākot ar 2016. gadu
paredzot finanšu līdzekļus Sociālā dienesta budžeta ietvaros.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena
„Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (RV4) uzdevumam „Uzlabot sociālo pakalpojumu
nodrošinājumu un infrastruktūru” (U11).
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dalību programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, pasākuma “Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
2. Noteikt, ka finanšu līdzekļi dalībai pasākumā „Profesionālā sociālā darba attīstība
pašvaldībās” tiek paredzēti no Sociālā dienesta budžeta.
3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

5.§
Par G.K. iesnieguma par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvojamā platībā Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 19, Tumšupe, Ropažu novads, izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 23.11.2015. saņemto G.K., personas kods
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālajā
dzīvojamā platībā Zītari 5, dzīvoklis Nr.19, Tumšupe, Ropažu novads, konstatēts, ka īres līgums
sociālajā dzīvojamā platībā Zītari 5, dzīvoklis Nr.19, ir beidzies 28.02.2014.
Pamatojoties uz likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 13. panta pirmās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īrniekam un viņa ģimenes locekļiem ir
pienākums atbrīvot sociālo dzīvokli gadījumā, ja persona (ģimene) zaudējumi tiesības īrēt
sociālo dzīvokli, 24.09.2014. Ropažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.19, 46.§ “Par G.K.
izlikšanu no sociālajām dzīvojamām telpām Zītari 5, dzīvoklis Nr.19, Tumšupe, Ropažu
novads”.
G.K. sociālo dzīvokli Zītari 5, dzīvoklis Nr.19, Tumšupe, Ropažu novads, brīvprātīgi
neatbrīvoja.
Ropažu novada pašvaldība iesniedza prasību tiesā par G.K. ģimenes izlikšanu no sociālā
dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 19, Tumšupe, Ropažu novads, tiesas ceļā.
16.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā G.K. iesniedza iesniegumu ar lūgumu
izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli par atbilstību trūcīgas, maznodrošinātas
ģimenes statusam.
19.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests G.K. ģimenei izsniedza izziņu Nr.
151 par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.11.2015. līdz
31.01.2016.
Ņemot vērā, ka G.K. ģimene ir trūcīga, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā arī pamatojoties
uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to
atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības
īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28. § „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav, „Atturas” – 1
balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis 19, (kopējā
platība 44,90m²) īres līgumu ar G.K., personas kods /personas kods/, uz laiku no
01.12.2015. līdz 29.02.2016.
2. G.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. G.K. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,25 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 4,60, kopā EUR 6,85 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, Tumšupē, vienu reizi
mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
7. Par elektroenerģijas patēriņu slēgt līgumu ar AS „Latvenergo”

8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 G.K., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
6.§
Par E.I. reģistrēšanu Ropažu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
pašvaldības palīdzības reģistrā
Izskatot E.I., personas kods /personas kods/, (turpmāk Persona), deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, 12.11.2015. saņemto iesniegumu (reģ.nr.2935) ar lūgumu sniegt palīdzību pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanā,
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28. punktu un likumu „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu „Pirmām kārtām ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas: bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu
aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un
beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe”;
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt E.I., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, ar 9.kārtas numuru Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ”Personas,
kurām pirmām kārtām sniedzama palīdzība”, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 E.I., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§
Par K.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 16.11.2015. saņemto VAS “Privatizācijas aģentūra”,
16.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 1.17/7900, par K.H., personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Lāceņpurvi”,
Kākciems, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –



No 10.02.1987. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Lāceņpurvi”, Kākciems, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
30.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Lāceņpurvi”, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/46) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Lāceņpurvi”,
Kākciems, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Lāceņpurvi”, Kākciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt K.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Lāceņpurvi”, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt K.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Lāceņpurvi”, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 VAS “Privatizācijas aģentūrai” uz juridisko adresi – K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV
1887;
 K.H. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§
Par M.A. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par M.A., personas kods

/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 31.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/45) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.A., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt M.A., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,
Rīga, LV 1026;
 M.A. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§
Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par A.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 31.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/44) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k3, Rīga, LV 1026;
 A.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Plkst.1410 sēdē ierodas deputāte I.Amantova
10.§
Par Z.B. un personas nepilngadīgā bērna F.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par Z.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un personas nepilngadīgā bērna F.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgais bērns) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 07.04.2014. Personas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/43) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par savu un sava nepilngadīgā
bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma
meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Z.B., personas kods /personas kods/, un personas nepilngadīgā bērna F.B., personas
kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju
centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt Z.B., personas kods /personas kods/, un personas nepilngadīgā bērna
F.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Patvēruma
meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k3, Rīga, LV 1026;
 Z.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§
Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par A.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 07.04.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Patvēruma
meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/42)
ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,
Rīga, LV 1026;
 A.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§
Par F.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par F.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 07.04.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/41) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt F.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt F.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k3, Rīga, LV 1026;
 F.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§
Par Y.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par Y.D., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 30.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/40) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā






atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Y.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt Y.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k3, Rīga, LV 1026;
 Y.D. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§
Par S.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par S.H., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 06.08.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/39) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.



Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt S.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt S.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,
Rīga, LV 1026;
 S.H. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§
Par Q.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par Q.J., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 30.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Patvēruma

meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/38)
ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Q.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt Q.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,
Rīga, LV 1026;
 Q.J. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§
Par A.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par A.K., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –



No 24.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/37) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1,
k-3, Rīga, LV 1026;
 A.K. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§
Par S.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par S.M., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 19.09.2013. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/36) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt S.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt S.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3,
Rīga, LV 1026;
 S.M. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§
Par G.C.O. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, 19.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 24/1-42/4121, par G.C.O., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 30.10.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Patvēruma meklētāju centrs”,
Mucenieki, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
24.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr.
11-4/35) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt G.C.O., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt G.C.O., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz juridisko adresi – Čiekurkalna 1.līnija 1, k3, Rīga, LV 1026;
 G.C.O. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§
Par G.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.11.2015. saņemto SIA “Latvijas Hipotēka” reģ. Nr.
40103162565, pilnvarotās personas Edgara Zomerovska, personas kods /personas kods/,
iesniegumu, par G.Z., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu
par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 06.02.2013. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki,
Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 114/34) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt G.Z., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt G.Z., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA Latvijas Hipotēka uz juridisko adresi –Brīvības gatve 226 -9, Rīga, LV 1039 ;
 G.Z. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§
Par A.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.11.2015. saņemto SIA “Latvijas Hipotēka” reģ. Nr.
40103162565, pilnvarotās personas Edgara Zomerovska, personas kods /personas kods/,
iesniegumu, par A.Z., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu,
jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 06.07.1998. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki,
Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 114/33) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.Z., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.Z., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA Latvijas Hipotēka uz juridisko adresi –Brīvības gatve 226 -9, Rīga, LV 1039 ;
 A.Z. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

21.§
Par R.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.11.2015. saņemto SIA “Latvijas Hipotēka” reģ. Nr.
40103162565, pilnvarotās personas Edgara Zomerovska, personas kods /personas kods/,
iesniegumu, par R.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu,
jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 13.04.2015. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki,
Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 114/32) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu
novads.
Pamatojoties uz –






Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;



Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt R.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt R.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Jaunceltnes 2 k-8” dz.66, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA Latvijas Hipotēka uz juridisko adresi –Brīvības gatve 226 -9, Rīga, LV 1039;
 R.J. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§
Par R.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 09.11.2015. saņemto Ropažu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 05.11.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. 1-13.1/174, par R.B., personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Zītari 5”
dz.10, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.12.2015. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 13.02.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Zītari 5” dz.10, Tumšupe, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
12.11.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Zītari 5”
dz.10, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/31) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 04.decembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Zītari 5” dz.10, Tumšupe,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 04.12.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Zītari 5” dz.10, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt R.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Zītari
5” dz.10, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt R.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Zītari 5” dz.10, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam ;
 R.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I.T. „Žubītes” – 8, Ropaži, Ropažu novads
Izskatot I.T., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas saņemts
04.12.2015. reģ. Nr. 3141, ar lūgumu pārreģistrēt uz viņa vārda īres līgumu, adresē: “Žubītes”- 8,
Ropaži, Ropažu novads, sakarā ar sievas L.T. nāvi, un pamatojoties uz: likuma „Par
pašvaldībām” 14. pantu - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; kā arī likuma “Par
dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu, kas nosaka, ka Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā
arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā
īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar L.T., personas kods /personas kods/, adresē “Žubītes”- 8, Ropaži,
Ropažu novads, ar 02.11.2015.
2. Piešķirt I.T., personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā – „Žubītes”- 8, Ropaži, Ropažu nov., dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības un noslēgt beztermiņa dzīvojamās telpas īres līgumu no 03.11.2015.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,20 EUR/m², mēnesī 8,56 EUR (0,20 EUR x 42,8 m²).
4. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.

5. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 I.T., /adrese/;
 RN “Ciemats” SIA, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
6. I.T., līdz 31.01.2016. noslēgt īres līgumu un apsaimniekošanas līgumu, vēršoties RN
“Ciemats” SIA, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67901050.
7. Ja līdz 31.01.2016. līgumi netiek noslēgti, šis lēmums ar 01.02.2016. automātiski zaudē
spēku un I.T. līdz 01.03.2016. atbrīvot telpas.
8. Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.² pantu, kas nosaka, ka
Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes
locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, šādos gadījumos:
1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam
bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un
normatīvajiem aktiem;
2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viņam
bija nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaņā ar dzīvojamās telpas īres
līgumu un normatīvajiem aktiem
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
24.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un Ropažu
Sporta centra Nolikumu (apstiprināts ar Ropažu novada domes 24.03.2010. lēmumu, protokols
nr.3, &17),
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.12.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu par karatē nodarbību organizēšanu un telpu izmantošanu ar biedrību
„Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE””, vienotais reģistrācijas Nr.40008226974,
juridiskā adrese: Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
2. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt
 Biedrība “Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE””, Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV 5120;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

APVIENOTĀS ATTĪSTĪBAS UN FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
25.§
Par pašvaldības kustamā īpašuma – automašīnu realizāciju
2015.gada, veicot ikgadējo tehnisko apskati, kā arī atkārtotas tehniskās apskates, Ropažu
novada pašvaldības transportlīdzekļiem Mazda 6 v/n GT 56 (izlaiduma gads 2001.) un Mazda 6
v/n OT59 (izlaiduma gads 2005.), kuras ikdienā lieto Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesa un
sabiedrisko attiecību daļa, tika konstatēti trūkumi un bojājumi, tai skaitā saturošo konstrukciju
korozija, kas prasa lielus finanšu līdzekļus transportlīdzekļu uzturēšanai, kas būtu finansiāli
neizdevīgi pašvaldībai.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstu
transportlīdzekļu Mazdas 6 v/n GT 56 atlikusī bilances vērtība uz 30.11.2015. - 7,11 EUR un
Mazdas 6 v/n OT59 atlikusī bilances vērtība uz 30.11.2015.- 7,11 EUR.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu pašvaldības uzdevums ir
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu.
Ņemot vērā t/l Mazdas 6 v/n GT 56 un Mazdas 6 v/n OT59 tehnisko stāvokli un nepieciešamos
ieguldījumus, lietderīgāk un racionālāk ir šos transportlīdzekļus realizēt.
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldības autotransporta un saimniecības daļas vadītājam organizēt
Ropažu novada pašvaldības t/l Mazdas 6 v/n GT 56 un Mazdas 6 v/n OT59 novērtēšanas
veikšanu.
2. Pēc kustamā īpašuma novērtējuma saņemšanas, Ropažu novada pašvaldības
izpilddirektoram organizēt Ropažu novada pašvaldības t/l Mazdas 6 v/n GT 56 un Mazdas 6
v/n OT59 realizācijas procesa uzsākšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības autotransporta un saimniecības daļas vadītājam;
 Sabiedrisko attiecību daļas speciālistei A.Ozolai;
 Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

26.§
Par ārējo (sauso) tualešu un šķūnīšu demontāžu pašvaldības nekustāmā īpašumā “Stacija
Augšciems”, Augšciems, Ropažu novads un izslēgšanu no bilances
Pamatojoties uz 2015.gada 27.novembra Ropažu novada pašvaldības Defektācijas aktu
“Par ārējo (sauso) tualešu un šķūnīšu demontāžu pašvaldības nekustāmā īpašumā “Stacija
Augšciems”, Augšciems, Ropažu novads, kur konstatēts, ka nepieciešams demontēt sauso tualeti
un šķūnīšus (tiek bojāts nekustāmā īpašuma kopskats un veicināti antisanitāri apstākļi, kas var
apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību), kā arī ņemot vērā, ka ir izveidotas tualetes dzīvojamās
mājas iekštelpās un uzcelti jauni malkas šķūnīši,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – 1 balss (J.Grigaļūns),

Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai RN “Ciemats” SIA veikt ārējo (sauso) tualešu un
šķūnīšu demontāžu pašvaldības nekustāmā īpašumā “Stacija Augšciems”, Augšciems,
Ropažu novads viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
2. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai veikt minēto nekustāmo īpašumu izslēgšanu no
bilances pēc demontāžas akta saņemšanas no RN “Ciemats” SIA.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN “Ciemats” SIA.

27.§
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Par Ropažu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. grozījumi likuma „Par pašvaldībām" 45. pantā, no kuriem
izriet, ka novada dome līdz 2016.gada 30.jūnijam pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo
noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošo noteikumi nosaka, ka Ropažu novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir
Ropažu novada pašvaldības izdevums “Ropažu Vēstis”.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, finanšu komiteja,

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Par Ropažu novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
2. Noteikt, ka Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr.18 „Par Ropažu novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izskatīšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai pēc ministrijas atzinuma saņemšanas organizēt saistošo
noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Ropažu novada
pašvaldības mājaslapā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt
Sabiedrisko attiecību daļai.

28.§
Par Ropažu novada pašvaldības ROPAŽU NOVADA BŪVVALDES nolikuma
apstiprināšanu
Ņemot vērā izmaiņas būvniecības likumdošanā, struktūrvienībā, kā arī lai pilnveidotu un
uzlabotu Ropažu novada būvvaldes darba organizāciju, atvieglot lēmumu projektu izstrādes un
lēmumu pieņemšanas kārtību, ir izstrādāts Ropažu novada būvvaldes nolikums jaunā redakcijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu un 41. panta 2. punktu un Ropažu novada pašvaldības iestādes „Ropažu
novada pašvaldības administrācija” nolikuma 9., 10. punktu
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret” nav,
„Atturas” – 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada būvvaldes nolikumu.
2. Ar jaunā nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Ropažu novada
domes 2012.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.15, 28.§) apstiprināto Ropažu
novada būvvaldes nolikumu.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībām;
 Ropažu novada Izpilddirektoram;
 Ropažu novada Administrācijas vadītājai;
 Ropažu novada būvvaldes vadītājai.

29.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar L.B.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto L.B., personas kods /personas kods/, dzīv.
/adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts 19.11.2015. Nr. 2974 ar lūgumu pārtraukt zemes nomas
līgumu par mazdārziņu Nr. R-231 B, Ropažos, sakarā ar dzīves vietas maiņu, un ievērojot
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. R-231B, (mazdārziņš), esošo zemes nomas līgumu
ar L.B., personas kods /personas kods/ ar 31.12.2015.
2. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.B., /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

30.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar Z.Ā.
Izskatot Z.Ā., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015.gada 19.novembra
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2973, ar lūgumu piešķirt mazdārziņu Ropažos Nr. R-231 B, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Ropažos Nr. R-231B, Kadastra Nr. 8084 009 0623,
aptuvenā platība 305,50 m² ar Z.Ā., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Z.Ā., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. Z.Ā., personas kods /personas kods/, līdz 31.01.2016. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā – Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties
pa tālr. 67918525.
8. Ja līdz 31.01.2016. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.02.2016. automātiski zaudē
spēku.

31.§
Par medicīnisko izdevumu segšanu
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Ropažu novada pašvaldības policijas inspektora
Kaspara Dreismaņa 02.11.2015. iesniegums, kurā lūgts rast iespēju daļēji segt ceļgala
krustenisko saišu plīsuma operācijas izdevumus 500 EUR apmērā. Saskaņā ar iesniegumā
norādīto saišu plīsums ir iegūts dienesta pienākumu pildīšanas laikā.
Ņemot vērā minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.
punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), kā arī ņemot vērā situācijas ārkārtas
stāvokli,

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības policijas 2015.gada budžeta piešķirt Ropažu novada pašvaldības policijas
inspektoram Kasparam Dreismanim EUR 500,00 ceļgala krustenisko saišu operācijas
izdevumu segšanai.
2. Finansiālo atbalstu sniegt pēc atbilstoša medicīnas iestādes rēķina iesniegšanas pašvaldībā.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Kasparam Dreismanim, Zaļā iela 8-5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;


Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

32.§
Par Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu papildināšanu
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, 15.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1486
“Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” un izstrādāto projektu nolikumam
“Par nekustāmā īpašuma administrēšanas, uzskaites un administratīvo aktu izpildes kārtību”,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izstrādāto nolikumu “Par nekustāmā īpašuma administrēšanas, uzskaites un
administratīvo aktu izpildes kārtību” kā neatņemamu Ropažu novada pašvaldības
Grāmatvedības nolikuma sastāvdaļu.
2. Noteikt Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai
Rubenei organizēt grāmatvedības nolikuma glabāšanu.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei.

33.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.R., par zemes vienības 1/3 domājamo daļu no
„Dižceriņi”, kadastra apzīmējums 8084 010 0242
Izskatot L.R., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015. gada 07. decembra
iesniegumu Nr. 3161, ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz 1/3 domājamo daļu no piemājas zemes:
„Dižceriņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, (kad. Nr. 8084 010 0242), kopējā aptuvenā platība
0,1223 ha (platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu), jo ir īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr. 2,
konstatēts: uz šīs zemes vienības atrodas dzīvojamā māja, no kuras trīs dzīvokļiem, dzīvoklis Nr.
2, pieder Lienei Rogulei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiskas darbības, un Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, 7. un 7.² punktu, no kura izriet, ka apbūvēta zemesgabala
nomas maksu gadā nosaka: 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28

euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā
28 euro gadā,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2026. zemes nomas līgumu, ar L.R., personas
kods /personas kods/, par pašvaldībai piekritīgas apbūvētas zemes vienības 1/3 domājamo
daļu adresē „Dižceriņi”, Ropažu novads, (kad. Nr. 8084 010 0242) kopējā aptuvenā platība
0,1223 ha (platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu), piemērojot likumā noteikto nomas
maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
2. Uzdot juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot zemes nomas līgumu ar L.R., personas
kods /personas kods/.
3. Uzdot teritorijas plānotājam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie zemes
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 L.R., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
6. L.R., personas kods /personas kods/, līdz 31.01.2016. noslēgt zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā, Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties
pa tālr. 67918525.
7. Ja līdz 31.01.2016. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.02.2016. automātiski zaudē
spēku

34.§
Par zemes vienības „Dižceriņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084
010 0242 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot L.R., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015. gada 07. decembra
iesniegumu Nr. 3161, ar lūgumu pārdot 1/3 domājamo daļu no zemes vienības: „Dižceriņi”,
Villasmuiža, Ropažu novads, (kad. Nr. 8084 010 0242) kopējā aptuvenā platība 0,1223 ha
(platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu), un konstatēts: uz šīs zemes vienības atrodas dzīvojamā
māja, no kuras trīs dzīvokļiem dzīvoklis Nr. 2 pieder Lienei Rogulei, un 24.04.2015. Ropažu
novada domes sēdes Nr. 5, 49§ “Par zemes gabalu piekritību”, kur nekustamajam īpašumam
“Ceriņi” tiek noteikta adrese “Dižceriņi”, Villasmuiža, Ropažu novads. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības, kā arī pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu –
tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības)
„Dižceriņi”, Ropaži, Ropažu novads (kadastra Nr. 8084 010 0242), atsavināšanas procesa
uzsākšanai nekustamā īpašuma “Dižceriņi”, Ropaži, Ropažu novads, kopīpašniekiem –
katram 1/3 domājamās daļas no zemes vienības. Kopējā aptuvenā platība 0,1223 ha
(platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu).
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei reģistrēt zemes īpašuma tiesības
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināšanas procesu.
5. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 L.R., /adrese/;
 Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

35.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
apstiprināšanu
Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ir noteicis, ka no 2016.gada 1.janvāra minimālā darba
alga ir 370,00 EUR, nepieciešams izmainīt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”, nosakot 1.,
4., 6. un 7. mēnešalgu grupai minimālo amatalgas līmeni 370,00 EUR un minimālo stundas likmi
4.mēnešalgu grupai “saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem”.
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13,
Deputāte K.T.Hēla izsaka priekšlikumu lēmumu papildināt ar punktu par lēmuma stāšanās spēkā
datumu, izsakot to šādā redakcijā: “Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016.”
Sēdes vadītājs atbalsts deputātes K.T.Hēlas priekšlikumu uz aicina deputātus balsot par šo
lēmumu ar labojumiem,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
pielikumā „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” šādas izmaiņas:
 precizēt 1., 4., 6. un 7. mēnešalgu grupai minimālo amatalgas līmeni 370,00 EUR;

 precizēt minimālo stundas likmi 4.mēnešalgu grupai “saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem”;
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;

Ropažu novada domes iestāžu vadītājiem;

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;

Ropažu novada pašvaldības personāla lietu pārzinim.

36.§
Par prēmiju izmaksāšanu Ropažu novada pašvaldības darbiniekiem
Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
16.pantu un Pārejas noteikumu 8.15 panta 5.daļu, Ropažu novada pašvaldības 2015.gada 27.marta
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.4. punktu un Ropažu novada pašvaldības
2015.gada darbinieku darba koplīgumu un izglītības iestāžu koplīgumus, kā arī izvērtējot Ropažu
novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi un darba rezultātus,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13,
Uzklausot deputātu diskusijas,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Novirzīt no 2015.gada Ropažu novada pašvaldības budžeta „Darba samaksas” pozīcijas
uz „prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana (koplīgums)” pozīciju līdz
32 000,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro) un „Darba devēja VSAOI” pozīciju līdz
7600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro), lai paredzētu līdzekļus Ropažu novada
pašvaldības darbiniekiem prēmiju izmaksāšanai.
2. Noteikt, ka katra Ropažu novada pašvaldības iestāde var novirzīt prēmiju izmaksai
iestādes darbiniekiem 20% no iestādes ietvaros vienā mēnesī izmaksātā mēnešalgu fonda
tās pastāvīgajiem darbiniekiem. Prēmijas apmērs vienam darbiniekam nevar pārsniegt
50% no darbinieka amatalgas, neskaitot piemaksas. Prēmijas apmēru, izvērtējot, vai
darbinieka darbības rezultātā ir uzlaboti attiecīgās iestādes darbības izpildes rādītāji,
ierosina iestādes vadītājs un apstiprina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota
komisija.
3. Ropažu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem līdz 2015.gada 21.decembrim iesniegt
Ropažu novada pašvaldības Administrācijā šādu informāciju:
Darbinieka
Prēmijas izmaksas pamatojums, % no amatalgas
vārds, uzvārds
kas saistīts ar iestādes darba
uzlabošanos

4. Finanšu un grāmatvedības daļai veikt prēmiju izmaksu līdz 2015.gada 31.decembrim.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem;
 Finanšu un grāmatvedības daļai

37.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46. punktu,
pieņemtajiem Ropažu novada domes lēmumiem pēc 23.09.2015., uz kā pamata izstrādāts
Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumu projekts par finanšu līdzekļu pārdali:
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis,
V.Šīrants), „Pret” nav, „Atturas” – 6 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
M.Mucenieks, A.Oleksāns),
Deputāte R.Gremze balsojumā atturas, jo nav iesniegts skaidrojums par budžeta sadaļu
grozījumiem, nav pamatojums izmaiņām. Budžeta grozījumi ir jāplāno pirms finansējuma
izlietošanas nevis pēc izlietojuma fakta.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 17.12.2015. saistošos noteikumus Nr.19 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1. „Par
Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” ar sekojošu paskaidrojumu:
1.1. Pamatbudžets:
Ieņēmumi:
- Transferti – koda 18.6.2.0. palielinājums 10119,00 EUR; Koda 18.6.3.0. palielinājums 285,00
EUR;
Izdevumi:
- Vispārējo valdības dienesta budžeta samazinājumu par summu 6,00 EUR
- Izglītības budžetu palielinājumu par summu 1632,00 EUR;
- Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta palielinājumu par 13875,00 EUR;
- Izglītības budžeta samazinājumu par 2267,00 EUR;
- Sociālās aizsardzības budžeta palielinājumu par 10404,00 EUR;
- Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana budžeta palielinājumu par summu 9206,00
EUR.
- grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāžu izdevumos pa izdevumu klasifikācijas
kodiem.
Apstiprināt pamatbudžeta rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 6228,00 EUR apjomā.
Plānotais kases atlikums uz 31.12.2015. – 36211,00 EUR apjomā.
1.2. Speciālais budžets un ziedojumi
Izdevumi:
- grozījumus izdevumos pa izdevumu klasifikācijas kodiem.
Apstiprināt speciālā budžeta kopējo rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 3165,00 EUR
apjomā.
Plānotais kases atlikums (speciālais budžets un ziedojumi) uz 31.12.2015. – 10661,00 EUR
apjomā.
2. Ropažu novada pašvaldības 17.12.2015. saistošie noteikumi Nr.19 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu”” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami
Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļā, Finanšu un grāmatvedības daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 17.12.2015. saistošos noteikumus Nr.19 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu”” elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

38.§
Par nomas līguma pagarināšanu ar GĪKS „Zaķumuiža 2001”
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības
„Zaķumuiža 2001” 03.12.2015. iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes vienības 0,2429 ha
platībā, kas atrodas Zaķumuižā, „Straumēni 4”, nomas līguma termiņu no 01.12.2015. līdz
01.12.2025. Iznomātā zemes vienība tiek izmantota automašīnu novietošanai.
Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts, ka zemes vienības nomas līgums termiņš beidzas
ar 2015. gada 01. decembri. Papildus starp pusēm 01.12.2011. noslēgts autostāvvietas nomas
līgums par Ropažu novada pašvaldības automašīnas VW Crafter novietošanu.
Bez tam, Ropažu novada pašvaldībā iesniegti Ropažu novada iedzīvotāju aptaujas
rezultāti, no kuriem izriet, ka 112 iedzīvotāji atbalsta pašvaldības izveidotu bezmaksas,
apgaismotu un šķembotu laukumu automašīnu novietošanai Zaķumuižā esošo garāžu teritorijā.
Ņemot vērā minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības un Finanšu komitejas 10.12.2015. sēdes atzinumu
prot.Nr.13,
Deputāte K.T.Hēla izsaka savu komentāru, par to, kā var solīt, ka tiks izbūvēta bezmaksas
autostāvvieta, ja nav runāts par 2016.gada budžetu un nav zināms, cik tas izmaksātu, līdz ar to
ierosina no lēmuma izslēgt 4.punktu “Atbalstīt bezmaksas, apgaismotas un šķembotas
autostāvvietas izveidi 2016. gadā Zaķumuižā esošo garāžu teritorijā.”
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsts deputātes K.T.Hēlas ierosinājumu izslēgt no lēmuma 4.punktu.
Uzklausot deputātu diskusiju1 sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar
iepriekšminētajām izmaiņām.
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis,
V.Šīrants), „Pret” nav, „Atturas” – 5 balsis (R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, M.Mucenieks,
A.Oleksāns),
Deputāts I.Gailītis balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nepagarināt zemes vienības 0,2429 ha platībā, kas atrodas Zaķumuižā, „Straumēni 4”,
nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Zaķumuiža 2001”.
2. Izbeigt 01.12.2011. autostāvvietas nomas līgumu ar 17.01.2016.
3. Uzdot Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „Zaķumuiža 2001” viena mēneša laikā no
šī lēmuma pieņemšanas dienas atbrīvot nomas teritoriju un nodot Ropažu novada
pašvaldībai.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam precizēt autostāvvietas
izveides izmaksas līdz 2016. gada janvāra finanšu komitejas sēdei.
5. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrībai „Zaķumuiža 2001”, Parka iela 1-4,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei.

1

Diskusijas pilnā versija pieejama 17.12.2015. Domes sēdes audio ierakstā, kas ir neatņemama protokola
sastāvdaļa.

39.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2016.gada JANVĀRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
13.01.2016.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
13.01.2016.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
12.01.2016.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
19.01.2016.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
12.01.2016.
plkst.14.00
Domes sēde
27.01.2016.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Revīzijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 17.12.2015. sēde slēgta plkst. 1510
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izglītības, kultūras un sporta jautājumos

A.Cibuļskis

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

