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Darba kārtība:
Sociālā dienesta prezentācija
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
2. Par izslēgšanu no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra
Dzīvokļu komisijas atzinumi
3. Par īres tiesību piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu ar J.Markēviču
4. Par Valentīna Kaltenieka deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
5. Par Edmunda Paura deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par Ivara Lagzdiņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par Dzintara Marķīza deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par Kristīnas Melderes deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par Brigitas Panovas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Guntara Panova deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Kaspara Panova deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par Ingetas Skujiņas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par Jāņa Gruzniņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
14. Par SIA „Remeos” iesniegumu
Attīstības komitejas atzinumi
15. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Tumšupes ciema teritorijā
16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību Tumšupes ciema teritorijā
17. Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Salmiņi”, Ropaţu novads
18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jaunā iela 13”, Ropaţu novads
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Upessuţi”
20. Par Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva
izmaiņām
21. Par izstāšanos no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas
22. Par pārstāvju norīkošanu Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā
23. Par Ropaţu novada domes sēţu interneta tiešraidēm
24. Par gājēju tiltiņu pāri Lielajai Juglai
Finanšu komitejas atzinumi
25. Par Līvijas Parašas iesniegumu
26. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
27. Par iknedēļas aprūpes mājās reorganizāciju
28. Par nolikuma „Par aprūpi mājās” apstiprināšanu
29. Par Ropaţu bāriņtiesas iestāšanos Bāriņtiesu asociācijā
30. Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011.gada budţetā

31. Par finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu
32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam „Bērnu rotaļu un kustību laukums
Ropaţos”
33. Par pašvaldības ceļu Linglauči – Līgotnes un Stīpnieki – Glāzšķūnis sakārtošanu
34. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
35. Par licences un licences kartītes pārreģistrāciju
36. Par Ropaţu novada pašvaldības maksājuma konta atvēršanu Latvijas Pastā
37. Par Ropaţu novada pašvaldības Ekspertu komisijas un Administratīvās komisiju sastāva
izmaiņām
38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašumam „Taurēni”, Ropaţu novads
39. Par ārpusģimenes pakalpojumu apmaksu
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
42. Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2077. – 2013.gadam pasākumā „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” (Rīcības programmas pasākums) projektu
konkurss
43. Par Dailas Lazdānes iesniegumu
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jugla 9” un „Jugla 21”, Ropaţu
novads
45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Vecsilāji”, Ropaţu novads
46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Čučulaipas”, Ropaţu novads
47. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Dzērvēni”, Ropaţu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
48. Par izmaiņām Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā
49. Par finansējuma pašvaldības objektu projektēšanas un remontdarbiem apstiprināšanu
2012.gada budţetā
50. Par darba grupas pārstāvju norīkošanu darbam pie „Ropaţu novada attīstības
programmas 2013. – 2020. gadam” izstrādes
51. Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem,
ko sniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” un telpu
iznomāšanu SIA „Mācību centrs Krasts & ST”
52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam „Daudzfunkcionāla kompleksa
izveidošana ciematā Mucenieki”
53. Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumā „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” (Rīcības programmas pasākums) projektu
konkursā
54. Par rīkojuma Nr.145-p atcelšanu
55. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
56. Par Saistošo noteikumu „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
apstiprināšanu
57. Par Ropaţu novada pašvaldības iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA” nolikuma
apstiprināšanu
58. Par Ropaţu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
59. Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2012. gada JANVĀRĪ
Domes sēde notiek Ropaţu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaţi, Ropaţu novadā.
Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāţu,
uzľēmumu vadītāji
un darbinieki:

-

iedzīvotāji:

Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Klaudija Terēza Hēla
Valdis Vucens
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliľš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs

izpilddirektors Juris Putniľš
juriskonsults Oskars Ašmanis
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
nodokļu administratore Aina Bernharde
būvvaldes vadītāja Renāte Gremze
būvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde
arhitekte Valda Lasmane
kapu pārzine, daiļdārzniece Irēna Krote
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons
SIA „Vilkme‖ valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats‖ valdes loceklis Andris Bartkevičs
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari‖ vadītāja Sarmīte Cibuļska
Bāriľtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
Ropaţu novada Informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija Bināne
Zeķumuiţas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
PII „Annele‖ vadītāja Vēsma Eglīte
Ropaţu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuiţas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois‖ vadītāja Daiga Jankovska
Elmārs Kozlovskis
Voldemārs Meţs

Sēdē nepiedalās:

Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personāla vadības un lietvedības nodaļas vadītāja Līva
Jodzēviča

Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēde atklāta plkst. 14.05
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Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropaţu novada domes 20.12.2011.
sēdes darba kārtību un ierosina jautājumus: Par Ropaţu novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu; Par Saistošo noteikumu „ROPAŢU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” apstiprināšanu un Par Ropaţu novada pašvaldības iestādes
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA” nolikuma apstiprināšanu izskatīt kā
pēdējos.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu - deputātiem balsot par Ropaţu novada domes
20.12.2011. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēdes darba kārtību.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 21.11.2011. iesniegto V.B.,
p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Priedes 5-1, istaba Nr. 1, Silakrogs, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Silakrogā, Priedes 5-1, istaba
Nr. 1, īres līgumu ar V.B. uz laiku no 01.12.2011. līdz 31.05.2012.
2. V.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu V.B., /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 17.11.2011. iesniegto E.B.,
p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Zītari 3-20, Tumšupe, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Tumšupe, Zītari 3-20 īres līgumu
ar E.B. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.
2. E.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīţa.
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3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu E.B., /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 29.10.2011. iesniegto M.B.,
p.k./personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Priedes 3-61, istaba Nr. 2, Tumšupē, Ropaţu novadā un pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Silakrogs, Priedes 3-61, istaba Nr. 2,
īres līgumu ar M.B. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.
2. M.B. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu M.B., /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas
ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 23.11.2011. iesniegto M.L.,
p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Priedes 3-61, istaba Nr. 3, Silakrogs, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Silakrogs, Priedes 3-61, istaba
Nr.3, īres līgumu ar M.L. uz laiku no 01.12.2011. līdz 31.05.2012.
2. M.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu, M.L, /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.§
Par izslēgšanu no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra
1. Pamatojoties uz 12.10.2011. Ropaţu novada pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmuma
Prot.Nr.9, 7.§ J.M. p.k. /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, ierādīt Ropaţu
pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo platību „Veckangari‖ dzīvoklis 5, Kangari, Ropaţu
novads, un ľemot vērā, ka J.M. ir piekritis ierādītajai dzīvojamai platībai,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
5

atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izslēgt J.M. no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu, J.M., /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Ľemot vērā Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas informāciju, ka J.M., p.k./personas kods/
21.06.2011. reģistrējusi savu deklarēto dzīves vietu /adrese/ un ľemot vērā to, ka 27.06.2011.
J.M. Ropaţu novada pašvaldības Sociālais dienests bija nosūtījis vēstuli ar uzaicinājumu
iepazīties ar sociālo dzīvokli Zītari 5-22, Tumšupe, Ropaţu novads, bet persona neizrādīja
interesi par sociālo dzīvokli, neieradās personiski, nepaziľoja telefoniski, vai kā citādi, kā arī
izvērtējot, ka ģimenei nav nepieciešama steidzīga palīdzība dzīvojamā jautājuma risināšanai,
ģimene pati ir izmantojusi citus resursus un atrisinājusi dzīvokļu jautājumu, pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 5.panta 5 daļu
Persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta
nosacījumi,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izslēgt J.M. no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu, J.M., /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
3.§
Par īres tiesību piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu ar J.Markēviču
1. 12.10.2011. Dzīvokļu komisijas sēdē Prot.Nr.10, §7 tika nolemts saskaľā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 17. panta pirmo un otro daļu un 18. panta pirmo daļu
piedāvāt īrēt pašvaldībai piederošas šādas dzīvojamās telpas :
Adrese
Kopējā Istabu Stāvs LabiekārtoĪres
Īres
Diena, kad
platība skaits
juma līmenis
maksas līguma
iepazīties
apmērs termiľš
ar
Ls/ m²
dzīvojamo
mēnesī
telpu
„Veckangari‖ 38.00
2
1
Daļējas
0.028
beztermi
dz.5
m²
labierīcības (sausā
ľa
tualete, iekšējais
elektrotīkls,
malkas apkure)
„Stacija
39.62
2
1
Labiekārtots
0.288
beztermi
Augšciems‖
m²
(ūdensvads, sausā
ľa
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tualete, iekšējais
elektrotīkls,
malkas apkure)
2. Ropaţu novada pašvaldība piedāvāja dzīvojamās platības „Stacija Augšciems‖ dz.1,
Augšciemā, Ropaţu novadā un „Veckangari‖ dz.5, Kangaros, Ropaţu novadā īres tiesības
rindas kārtībā personām, kuras reģistrētas Ropaţu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama
pašvaldības palīdzība un personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām‖.
3. Saskaľā ar Ropaţu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra datiem (uz 10.08.2011.) tika piedāvāts J.M., personas kods /personas kods/, (persona,
kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. pantu) deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iepazīties ar
dzīvojamām platībām adresē „Veckangari‖ dz.5, Kangari, Ropaţu novads, LV 2135.
4. Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 18. pantu otro daļu
Personai bija jāiesniedz rakstisks lēmums Ropaţu novada pašvaldībai (Sporta iela 1, Ropaţos,
Ropaţu novadā, LV 2135) par piedāvātajām dzīvojamām platībām.
5. 26.10.2011. reģ.Nr. 2441 tika saľemts iesniegums no J.Markēviča.
6. 07.12.2011. Dzīvokļu komisija izskatīja 26.10.2011. reģ.Nr. 2441 J.Markēviča iesniegumu
par piekrišanu par dzīvojamās platības adresē „Veckangari‖ dz.5, Kangaros, Ropaţu novadā
īri.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖,
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

dz.1

Ropaţu novada dome nolemj:
Piešķirt J.M., p.k. /personas kods/, dzīvojošam /adrese/, Ropaţu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašumā – „Veckangari‖ dz.5, Kangari, Ropaţu nov., LV-2135,
dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka īrniekam ir
tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaľojot ar dzīvokļa īpašnieku)
uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākošā īres gada Ropaţu
novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiľu.
Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 1,06 Ls (0,028 Ls x 38m²).
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē
„Veckangari‖ dz.5, Kangari, Ropaţu nov., LV-2135, iepriekš veicot saskaľojumus ar
finanšu un grāmatvedības daļu.
Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par
dzīvojamo platību adresē „Veckangari‖ dz.5, Kangari, Ropaţu nov., LV 2135.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieľemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīţa nenoslēdz, Ropaţu novada dome uzskata, ka
Persona no līguma slēgšanas ir atteikusies.
Anulēt J.Markēviča reģistrāciju Ropaţu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama
pašvaldības palīdzība‖.
Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt Personai, Būvvaldei, juriskonsultam, Ropaţu
novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4.§
Par Valentīna Kaltenieka deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 28.10.2011. saľemto Ivetas Gildovičas, personas kods
/personas kods/, 28.10.2011. iesniegumu par Valentīna Kaltenieka, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes 2 k-5‖
dz.25, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 04.12.1997. Valentīna Kaltenieka deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunceltnes 2 k-5‖
dz.25, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Valentīnam Kalteniekam uz viľa
deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-5‖ dz.25, Mucenieki, Ropaţu novads, LV
2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/35) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz
2011.gada 2.decembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-5‖ dz.25,
Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Līdz 02.12.2011. Valentīns Kaltenieks neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunceltnes 2
k-5‖ dz.25, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas 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 ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Valentīna Kaltenieka sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k-5‖ dz.25, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Valentīna Kaltenieka, personas kods /personas kods/,
sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Jaunceltnes 2 k-5‖ dz.25,
Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Valentīnam Kalteniekam uz deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-5‖ dz.25,
Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, saskaľā ar LR MK 11.02.2003
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖
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5.2. punktu, Ivetai Gildovičai uz deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju
reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Edmunda Paura deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 10.11.2011. saľemto Rīgas Domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes, reģ. Nr. 90000350215, 08.11.2011. iesniegumu par
Edmunda Paura, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par
deklarētās dzīvesvietas „Vintari k-1‖ dz.16, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 25.03.2011. Edmunda Paura deklarētā dzīvesvieta ir „Vintari k-1‖ dz.16,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Edmundam Pauram uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Vintari k-1‖ dz.16, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133,
uzaicinājumu (Nr. 11-4/34) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
2.decembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Vintari k-1‖ dz.16, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
30.11.2011. Ropaţu novada pašvaldība saľēma no Edmunda Paura pilnvarotā
pārstāvja A.L., personas kods /personas kods/, iesniegumu par Edmunda Paura
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas 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 ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Edmunda Paura sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Vinteri k-1‖
dz.16, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Edmunda Paura, personas kods /personas kods/, sniegtās
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ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Vinteri k-1‖ dz.16, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Edmunda Paura pilnvarotajam pārstāvim A.L. (adrese /adrese/) saskaľā ar LR
MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Rīgas Domes mājokļu un vides departamenta
Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010),
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par Ivara Lagzdiľa deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Ivara Lagzdiľa, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 22.09.2003. Ivara Lagzdiľa deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Ivaram Lagzdiľam uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/33) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 02.12.2011. Ivars Lagzdiľš neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Ivara Lagzdiľa sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs,
Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Ivara Lagzdiľa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziľas
par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ivaram Lagzdiľam uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV
2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par Dzintara Marķīza deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Dzintara Marķīza, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 06.08.2009. Dzintara Marķīza deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs,
Ropaţu novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Dzintaram Marķīzam uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/32) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
29.11.2011. Ropaţu novada pašvaldība saľēma no Dzintra Marķīza iesniegumu
par deklarētās dzīvesvietas adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133,
neanulēšanu.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
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dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Dzintara Marķīza sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Dzintara Marķīza, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Dzintaram Marķīzam uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads,
LV 2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par Kristīnas Melderes deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/ersonas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Kristīnas Melderes, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 22.09.2003. Kristīnas Melderes deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs,
Ropaţu novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Kristīnai Melderei uz viľas deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/31) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 02.12.2011. Kristīna Meldere neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
12

1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Kristīnas Melderes sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Kristīnai Melderei, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Kristīnai Melderei uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV
2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§
Par Brigitas Panovas deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Brigitas Panovas, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 28.08.2006. Brigitas Panovas deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs,
Ropaţu novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Brigitai Panovai uz viľas deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/30) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 02.12.2011. Brigita Panova neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
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nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Brigitas Panovas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Brigitas Panovas, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Brigitai Panovai uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV
2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par Guntara Panova deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Guntara Panova, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 28.08.2006. Guntara Panova deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Guntaram Panovam uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/29) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 02.12.2011. Guntars Panovs neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
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patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Guntara Panova sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Guntara Panova, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ivaram Lagzdiľam uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV
2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par Kaspara Panova deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Kaspara Panova, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 28.08.2006. Kaspara Panova deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Kasparam Panovam uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/28) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Līdz 02.12.2011. Kaspars Panovs neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Kaspara Panova sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Kaspara Panova, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Kasparam Panovam uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads,
LV 2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par Ingetas Skujiľas deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 21.11.2011. saľemto Zentas Vanagas, personas kods
/personas kods/, 21.11.2011. iesniegumu par Ingetas Skujiľas, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133, anulēšanu, jo sniegtas nepatiesas ziľas.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 22.09.2003. Ingetas Skujiľas deklarētā dzīvesvieta ir „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu
novads, LV 2133;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
22.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Ingetai Skujiľai uz viľas deklarēto
dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/27) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 2.decembrim, lai
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uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 02.12.2011. Ivars Lagzdiľš neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
1) „dzīvesvietas deklarētājs vai viľa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja
vai viľa likumiskā pārstāvja pilnvarotā persona, sniegusi nepatiesas ziľas‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Ingetas Skujiľas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sili‖,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Ingetas Skujiľas, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV 2133.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ingetai Skujiľai uz deklarēto dzīvesvietu „Sili‖, Silakrogs, Ropaţu novads, LV
2133, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Zentai Vanagai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par Jāľa Gruzniľa deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 25.11.2011. saľemto Marutas Gruzniľas, personas kods
/personas kods/, 25.11.2011. iesniegumu par Jāľa Gruzniľa, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas „Sietiľi‖, Augšciems,
Ropaţu novads, LV 2135, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
No 21.06.2007. Jāľa Grzniľa deklarētā dzīvesvieta ir „Sietiľi‖, Augšciems,
Ropaţu novads, LV 2135;
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Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
29.11.2011. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jānim Gruzniľam uz viľa deklarēto
dzīvesvietu „Sietiľi‖, Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/36) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 6.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Sietiľi‖, Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135, saskaľā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.12.2011. Jānis Gruzniľš neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Sietiľi‖,
Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, 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 ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziľas 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 ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu‖;

nolēma - anulēt Jāľa Gruzniľa sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu „Sietiľi‖,
Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135.
Un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Jānim Gruzniľam, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Sietiľi‖, Augšciems, Ropaţu novads, LV
2135.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Jānim Gruzniľam uz deklarēto dzīvesvietu „Sietiľi‖, Augšciems, Ropaţu novads,
LV 2135, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu, Marutai Gruzniľai uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
14.§
Par SIA „Remeos” iesniegumu
Izskatot 05.12.2011. Ropaţu novada pašvaldībā iesniegto SIA „Remeos‖, reģ.Nr. 40103123996
iesniegumu par līguma termiľa pagarinājumu ar Rūtu Patrīciju Čudari, p.k./personas kods/,
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deklarētā dzīvesvieta adresē /adrese/, par audzināšanas un izglītošanas privātā pirmsskolas
izglītības iestādē (turpmāk-PII) PPII „Remeos‖ maksas daļēju kompensāciju,
un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Pagarināt līgumu ar PPII ‖Remeos‖, reģ.Nr.3601802146, jur. adrese – Ģertrūdes iela 127
– 1, Rīga, LV 1009, par Rūtas Patrīcijas Čudares, p.k./personas kods/, deklarētā
dzīvesvieta adresē /adrese/, maksas daļēju kompensāciju. Līgumu termiľš: no līguma
noslēgšanas brīţa līdz 2012.gada 31.decembrim;
Samaksu ne vairāk kā Ls 50.00 mēnesī veikt no pašvaldības budţeta līdzekļiem saskaľā
ar līguma nosacījumiem, pārskaitot finanšu līdzekļus saskaľā ar līgumu, piestādīto tāmi,
rēķinu un izziľu par apmeklējumu attiecīgajā laika posmā;
Uzdot pagarināt līgumu ar PPII ‖Remeos‖ Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam
O.Ašmanim;
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par mazdārziľu zemes nomas līguma izbeigšanu Tumšupes ciema teritorijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saľemto Aļonas Kuzľecovas, pers. kods /personas
kods/, dzīv. /adrese/, iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un likums „Par
pašvaldībām‖:
1. 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;
2. 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
3. 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaľā ar Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropaţu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖
apstiprināšanu‖,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz minēto zemes gabalu esošo zemes nomas līgumu ar Aļonu Kuzľecovu,
pers.kods /personas kods/, ar 31.12.2011.
2. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziľojuma izsūtīšanu Aļonai Kuzľecovai;
3. Uzdot Personāla vadības un lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu saskaľā ar pielikumu
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
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16.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību Tumšupes ciema teritorijā
Izskatot Lidijas Ļitvjakovas, pers.kods 290354-11563, dzīv. Zītari 3-18, Tumšupe, Ropaţu
novads, 2011.gada 7.novembra iesniegumu par zemes gabala, Ropaţu novads, iznomāšanu
saskaľā ar Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropaţu
novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖
apstiprināšanu‖,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2012. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, ar Lidiju
Ļitvjakovu, pers.kods 290354-11563;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziľojuma izsūtīšanu Lidijai Ļitvjakovai;
4. Uzdot Personāla vadības un lietvedības nodaļai izsūtīt līgumu Lidijai Ļitvjakovai
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa;
5. Lidijai Ļitvjakovai līdz 15.01.2012. noslēgt nomas līgumus, vēršoties Ropaţu
novada pašvaldībā pie juriskonsulta Oskara Ašmaľa.
17.§
Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Salmiľi”, Ropaţu novads
Izskatot Skaidrītes Selgas, pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2011.gada 17.novembra
iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmeţošanu 5.7 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra
Nr. 8084 018 0017,
1.) Pamatojoties uz Ropaţu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu ―Par
Ropaţu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu‖ un Ropaţu novada
domes 25.03.2009. saistošo noteikumu Nr.7 punktu 9.3.10.‖LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJA (L)‖ – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas nosaka, ka lauksaimniecības
zemju apmeţošanu veic saskaľā ar LR likumdošanu, pamatojoties uz Ropaţu novada
domes lēmumu,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Salmiľi‖ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 018
0017 – 5.7 ha platībā, īpašniecei Skaidrītei Selgai, apmeţot LR likumdošanā noteiktā
kārtībā.
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt īpašniecei Skaidrītei
Selgai, /adrese/ un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemesgabalam „Jaunā iela 13”, Ropaţu novads
Izskatot, Gunas Kvaseles, 2011.gada 16.novembra iesniegumu ar priekšlikumu mainīt zemes
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lietošanas mērķi esošajam zemes gabalam „Jaunā iela 13‖, Ropaţu novads, ar kadastra
apzīmējumu 8084 009 0535, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601)
2.) Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖
18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai
izmantošanai un lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropaţu novada teritorijas
plānojumu,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Jaunā iela 13‖ veikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiľu,
nosakot sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.
Neapbūvētas māju apbūves zemes (NĪLM kods 0600) –0.2202 ha, platībā;
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt zemes īpašniecei Gunai
Kvaselei un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Izsniegt lēmuma izrakstu Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Upessuţi”
Izskatot nekustamā īpašuma “Upessuţi”, īpašnieces Zeltītes Gerstes, pers. kods /personas kods/,
2011.gada 17.novembra iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Upessuţi‖, Ropaţu
novads, zemes gabala ar kadastra Nr.8084 010 0002, 2,55 ha platībā atdalīt vienu zemes gabalu 1
ha platībā.
Izvērtējot Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts :
1.) Nekustamais īpašums ―Upessuţi‖, kadastra Nr.8084 010 0002, 2,55 ha kopplatībā, sastāv
no 1 (vienas) zemes vienības.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ un saskaľā ar Ropaţu
novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropaţu novada teritorijas plānojuma
grozījumi‖ punkts 4.5. ―Zemesgabalu veidošanas kārtība‖,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Atļaut Zeltītei Gerstei, pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, veikt nekustamā īpašuma
“Upessuţi”, kadastra Nr. 8084 010 0002 sadali, veidojot vienu jaunu zemes vienību, izstrādājot
zemes ierīcības projektu, atbilstoši Būvvaldes izsniegtajam darba uzdevumam.
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20.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieľemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva
izmaiľām
Saskaľā ar Ropaţu novada pašvaldības būvvaldes vadītājas R.Gremzes priekšlikumu par Ropaţu
novada pašvaldības Būvju pieľemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu un ievērojot 2004.gada
13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieľemšanu ekspluatācijā‖
8. un 9.punktu,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska), „Pret”- nav,
„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
 komisijas priekšsēdētājs – Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors
 komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja
 komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieks.
2. Komisijas sastāvā pēc vajadzības pieaicināt:
 pasūtītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi;
 būvprojekta autoru, ja būvniecības normatīvie akti to paredz.
3. Komisijas darbā pieaicinātos pārstāvjus ar rīkojumu nozīmē Ropaţu novada domes
priekšsēdētājs.
4. Komisija ir lemtspējīga, ja piedalās vismaz 2 (divi) pastāvīgās komisijas locekļi.
5. Komisijas parakstītos aktus par būvju pieľemšanu ekspluatācijā apstiprina Ropaţu
novada domes priekšsēdētājs.‖
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Ropaţu novada domes sēdes
Prot.Nr.18, 40.§ lēmums par Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieľemšanu
ekspluatācijā komisijas sastāva izmaiľām.
21.§
Par izstāšanos no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu par izstāšanos no pašvaldību
apvienotās civilās aizsardzības komisijas, ľemot vērā, ka minēto komisiju plāno likvidēt,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izstāties no pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu
nosūtīt izpilddirektoram un Babītes novada pašvaldībai.
22.§
Par pārstāvju norīkošanu Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā
Izskatot Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes lūgumu par pārstāvju nozīmēšanu Rīgas
plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā, kā arī ievērojot Ropaţu novada pašvaldības
izpilddirektora priekšlikumu par iespējamajiem pārstāvjiem, proti, par pārstāvjiem nozīmēt
Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju un Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas
vadītāju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
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atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis, A.Cibuļskis,
A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- 3
balsis (Z.Blaus, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Par Ropaţu novada pašvaldības pārstāvjiem Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā
komisijā nozīmēt Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju un Ropaţu novada
pašvaldības Attīstības daļas vadītāju.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu
nosūtīt izpilddirektoram, Būvvaldei, Attīstības daļai un Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomei.
23.§
Par Ropaţu novada domes sēţu interneta tiešraidēm
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Evas Haberkornes–
Vimbas sagatavoto priekšlikumu un Ropaţu novada domes deputāta Raimonda Skreba iesniegto
iesniegumu par Ropaţu novada domes sēţu interneta tiešraiţu nodrošināšanu.
Tehniskas lietas, kas nepieciešamas translācijas nodrošināšanai:
- Microsoft CINEMA LifeCam webkamera
- CAKEWALK UA-1G USB audio interfeiss
- Audiovads audio interfeisa savienošanai ar skaľas pulti
Lai nodrošinātu Ropaţu novada iedzīvotājiem iespēju neklātienē vērot Ropaţu novada sēdes,
tādējādi veicinot iedzīvotāju informētību par notiekošo novadā, Ropaţu novada Sabiedrisko
attiecību daļa aicina:
— piekrist Ropaţu novada domes sēţu video un audioieraksta veidošanai un tiešraides
translēšanai internetā
— apstiprināt izdevumus, saistītus ar interneta tiešraides nodrošināšanu
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11, sekojošā redakcijā:
1. „Piekrist Ropaţu novada domes sēţu video un audioieraksta veidošanai un tiešraides
translēšanai internetā.
2. Apstiprināt izdevumus, saistītus ar interneta tiešraides nodrošināšanu.
3. Atbildīgais par tiešraiţu izpildi ir Ropaţu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas
vadītājs.”
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu
sekojošā redakcijā:
„1. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītājam I.Leišavniekam
sagatavot nepieciešamā tehniskā aprīkojuma sarakstu ar izcenojumu, kas nepieciešams Ropaţu
novada domes sēţu interneta tiešraiţu nodrošināšanai.
2. Jautājumu atkārtoti izskatīt Attīstības komitejas janvāra sēdē.”
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs,
I.Līdacis,
A.Cibuļskis,
A.Kleins,
S.Megere-Klevinska,
A.Kukule,
L.L.Batarevska), „Pret”- 1 balss (R.Skrebs), „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītājam I.Leišavniekam
sagatavot nepieciešamā tehniskā aprīkojuma sarakstu ar izcenojumu, kas nepieciešams Ropaţu
novada domes sēţu interneta tiešraiţu nodrošināšanai.
2. Jautājumu atkārtoti izskatīt Attīstības komitejas janvāra sēdē.
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24.§
Par gājēju tiltiľu pāri Lielajai Juglai
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniľa iesniegto informāciju par gājēju
tiltiľu pāri Lielajai Juglai un norādot, ka tiltiľa turpmāka ekspluatācija ir bīstama cilvēku
dzīvībai,
Un saskaľā ar Attīstības komitejas 06.12.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai veikt aptauju, lai noskaidrotu tilta noslodzi – cik daudzi
cilvēki to ikdienā izmanto līdz 2012.gada 20.janvārim.
2. Atbalstīt jauna gājēju tiltiľa projektēšanu un izbūvi.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai paredzēt līdzekļus
jauna tilta izbūvei 2012.gada budţetā.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
25.§
Par Līvijas Parašas iesniegumu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 22.11.2011. gadā Ropaţu novada
pašvaldības novīzēto Līvijas Parašas p.k. /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/,
iesniegumu ar lūgumu palīdzēt iegādāties brilles meitai Lindai Ivanovai p.k. /personas kods/,
Sociālais dienests izvērtēja L.Parašas ienākumus un konstatēja:
1. L.Parašas ģimenē 3 nepilngadīgi bērni;
2. L.Paraša ir vienīgā ģimenes apgādniece, N.Ivanovs, ar kuru ir kopdzīve, nestrādājošs;
3. L.Parašai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 01.06.2011. līdz 30.11.2011. , izziľa Nr.
201.
4. Pie L.Parašas iesnieguma pievienots SIA „Briļļu nams‖ briļļu izcenojums par summu Ls
56,99
5. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas‖ ārsta konsultanta slēdziens par briļļu
nepieciešamību meitai Lindai Ivanovai.
Ľemot vērā to, ka L.Parašas ģimene ir trūcīga un bērnam Lindai Ivanovai strauji pasliktinājās
redze,
pamatojoties uz 22.12.2010. gada Saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ropaţu novadā‖ V.daļas Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 20. punktu – pabalstu ārkārtas
situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nav iespējams apmierināt
pamatvajadzības ), saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.
12, un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Līvijai Parašai naudas līdzekļus Ls 56,99 briļļu iegādei meitai Lindai
Ivanovai.
2. Samaksu veikt no sociālā budţeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu Līvijai Parašai, /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieľemšanu
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otro punktu, kas
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā
notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu
ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība kā
sabiedriskā labuma organizētājs, nēmot vērā tā sabiedriskā labuma darbības veidu un ievērojot
2011. gada 14. oktobrī noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 010000/11-769 starp
„Latvenergo‖ Latvijas Pašvaldību savienību, kura mērķis ir veicināt sociālā atbalsta kampaľu
laika periodā līdz 2013, gada 31. martam, nodot 250 dāvanu kartes trūcīgām un citām
mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, katras dāvanu kartes nominālā vērtība LVL 53,70, dāvanu
karšu kopējā vērtība LVL 13425,00, saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes
atzinumu Prot.Nr. 12, un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) Līgumu Nr. 270 ar biedrību „Latvijas Pašvaldību
savienība‖ par 250 dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes - 53,70 LVL‖ saľemšanu.
2. Atbildīgā par līguma noslēgšanu un dāvanu karšu izsniegšanu ir Ropaţu novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska.
27.§
Par iknedēļas aprūpes mājās reorganizāciju
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. panta 8 punktu – veikt
sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai , ľemot vērā 23.11.2011.
gadā veikto iknedēļas aprūpes mājās personu aptaujas izvērtējumu par aprūpes mājās
vēlamajiem pakalpojumiem, un to, ka iknedēļas aprūpes mājās aprūpējamo personu vidējais
vecums ir 78 gadi, kā arī to, ka no 15 aprūpējamām personām 9 personas ir vientuļi pensionāri,
kuriem nav likumīgo apgādnieku, Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas informāciju par
aptaujas rezultātiem, kur aprūpējamām personām tika lūgts anonīmi atbildēt uz 5 pamata
jautājumiem, kas saistīti ar aprūpi mājās, kā arī sociālās darbinieces 07.012.2011. E.Vjakses
aprūpējamo personu apsekošanu dzīves vietās izvērtējumu un ľemot vērā, ka iknedēļas aprūpe
mājās ar pārtikas un medikamentu piegādi darbojas nemainīgi no 24.01.1996.gada - 15 gadus,
kas ir vērtējams, kā novecojis un kvalitātes paaugstināšanas pilnveidojams pakalpojums, Ropaţu
novada pašvaldības Sociālais dienests iesaka:
1. Ar 31.12.2011. gadu pārtraukt pakalpojumu iknedēļas aprūpi mājās, kur personas
aprūpē 1 reizi nedēļā piegādājot pārtiku un medikamentus.
2. Ar 01.02.2012. gadu ieviest jaunu sociālo pakalpojumu - aprūpi mājās ar sekojošu
sociālo pakalpojumu sniegšanu- personas higiēnas nodrošināšanā, mājokļa kopšanā,
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pavadoľa palīdzība, starpnieka palīdzība un citi palīdzības veidi, kas noteikti
Nolikumā ―Aprūpe mājās‖ ,
saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr. 12, un saskaľā ar
Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Ar 31.12.2011. reorganizēt pakalpojumu iknedēļas aprūpi mājās, kur personas aprūpē 1
reizi nedēļā, piegādājot pārtiku, medikamentus.
2. Ar 01.02.2012. gadu ieviest jaunu sociālo pakalpojumu kopu - aprūpi mājās ar sociālo
pakalojumu sniegšanu- personas higiēnas nodrošināšanā, mājokļa kopšanā, pavadoľa
palīdzība, starpnieka palīdzība un citi palīdzības veidi, kas noteikti Nolikumā „Aprūpe
mājās‖.
28.§
Par nolikuma „Par aprūpi mājās” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 07.12.2011. Sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmuma 6 §. Par iknedēļas
aprūpes mājās reorganizāciju, Sociālā dienesta iesniegto Nolikumu ―Aprūpe mājās‖,
saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 07.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr. 12, un saskaľā ar
Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Nolikumu „Par aprūpi mājās‖, Pielikums Nr.7
2. Apstiprināt „Aprūpes mājās‖darba veidlapas no 1 līdz 6 pielikumam.
29.§
Par Ropaţu bāriľtiesas iestāšanos Bāriľtiesu asociācijā
Izskatot Ropaţu bāriľtiesas priekšsēdētāja Ingrīdas Zundes iesniegto lēmumprojektu par Ropaţu
bāriľtiesas iestāšanos „Latvijas Bāriľtiesu asociācijā‖ un izskatot pievienotos dokumentus:
1. Ropaţu bāriľtiesas 2011.gada 28.novembra iesniegums par iestāšanos „Latvijas
bāriľtiesu asociācijā‖;
2. Ropaţu bāriľtiesas 2011.gada 9.novembra lēmums par iestāšanos „Latvijas bāriľtiesu
darbinieku asociācijā‖
3. Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijas 20101.gada 10.novembra informatīvā
vēstule;
4. Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijas 2007.gada 9.maija lēmums „Par asociācijas
biedru maksas un iestāšanās maksas noteikšanu juridiskām personām‖;
5. Izdruku no www.company.lursoft.lv
kā arī saskaľā ar
1. Bāriľtiesu likuma 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Bāriľtiesa ir novada vai
republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde‖;
2. Bāriľtiesu likuma 3.panta pirmo daļu „Finanšu līdzekļus bāriľtiesas darbībai piešķir
attiecīgās pašvaldības dome‖;
3. Likuma „Par pašvaldībām‖ 95.panta pirmo daļu „Lai risinātu uzdevumus, kuros ir
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt
pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās‖ un ceturto daļu „Lēmumu par
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pašvaldību biedrības dibināšanu vai iestāšanos tajā, kā arī par izstāšanos no
pašvaldību sabiedriskās organizācijas pieľem attiecīgās pašvaldības dome‖,
lai sekmētu Ropaţu bāriľtiesas darbinieku profesionālo izaugsmi, nodrošinātu pastāvīgu
informācijas , pieredzes un labās prakses apmaiľu starp bāriľtiesu darbiniekiem un koordinātu
to darbību,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropaţu bāriľtiesas iestāšanos „Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijā‖ ar
2012.gada 1.janvārī un samaksāt iestāšanās maksu Ls 20,00 un biedru maksu par
2012.gadu Ls 70.
2. Ropaţu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai paredzēt biedru naudas
maksu 2012.gada budţetā.
3. Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt
„Latvijas bāriľtiesu darbinieku asociācijai‖, Raiľa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
LV 2160.
30.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011.gada budţetā
Pamatojoties uz LR likumu „ Par pašvaldībām „ 21.panta 2.punktu un 46 punktu, Ropaţu novada
pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas izstrādātiem Ropaţu novada pašvaldības 2011.gada
budţeta grozījumiem,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1.Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības 20.12.2011. saistošos noteikumus Nr........ „ Par
grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3.„ Par Ropaţu
novada pašvaldības 2011. gada budţetu „, veicot šādus grozījumus :
1.1.Pamatbudţets: Izdevumi:
- Veikt grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāţu plānotajos izdevumos pa
izdevumu klasifikācijas kodiem
Ieľēmumu un izdevumu daļas kopsumma – Ls 4193787.00
2.Ropaţu novada pašvaldības 20.12.2011. saistošie noteikumi Nr. ..... stājas spēkā pēc to
parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un
lietvedības nodaļā.
3.Ropaţu novada pašvaldības 20.12.2011. saistošos noteikumus Nr. ... triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
31.§
Par finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz izmaiľām saistošos noteikumos „ Ropaţu novada pašvaldības nolikums‖ sakarā
ar Finanšu un attīstības daļas nosaukuma maiľu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumu jaunā redakcijā.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ropaţu novada domes 27.10.2010. prot. Nr.12 lēmumu par
Finanšu un attīstības daļas nolikumu apstiprināšanu.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai, Personālvadības un lietvedības daļai,
izpilddirektoram J.Putniľam.
32.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam „Bērnu rotaļu un kustību laukums
Ropaţos”
Pamatojoties uz DZĪb „ Pirmā māja „ revidentes Santas Ezertēvas iesniegumu par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam „Bērnu rotaļu un kustību laukums Ropaţos‖,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas) DZĪb „Pirmā
māja‖, reģ. nr. 50008140061, jur.adrese – Rīgas iela 14-10, Ropaţi, Ropaţu novads, EZF
projektam „Bērnu rotaļu un kustību laukums „ realizācijai 10% apmērā - LVL 764.50 no
projekta kopējām attiecināmām izmaksām ( LVL 7645.01 ), paredzot līdzfinansējumu 2012.gada
attīstības budţeta līdzekļos.
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
7645.01
t.sk. attiecināmās izmaksas
7645.01
Pašvaldības līdzfinansējums
764.50 ( 10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
6880.51 ( 90%no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budţeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 764.50
līdzfinansējums
2.Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 764.50 apmērā 5 darba dienu
laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu ( kopiju ) un rēķina saľemšanas no DZĪb „
Pirmā māja „.
3. Pēc lēmuma pieľemšanas, lēmumu nosūtīt DZĪb „ Pirmā māja„, pašvaldības finanšu un
grāmatvedības daļai, attīstības daļai.
33.§
Par pašvaldības ceļu Linglauči – Līgotnes un Stīpnieki – Glāzšķūnis sakārtošanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes deputāta I.Līdača priekšlikumu aktualizēt jautājumu par
pašvaldības ceļu sakārtošanu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11, sekojošā redakcijā:
1. „Piešķirt līdzekļus līdz 50 000 Ls (piecdesmit tūkstoši latu) Ropaţu novada pašvaldības ceļu
Linglauči – Līgotnes un Stīpnieki – Glāzšķūnis sakārtošanai, ja Ropaţu novada pašvaldības
2012. gada budţetā tam ir paredzēti šādi līdzekļi.
2.
Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt Ropaţu novada pašvaldības finanšu un
grāmatvedības nodaļai, I. Līdacim.”
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu
sekojošā redakcijā:
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„1. Jautājumu par pašvaldības ceļu sakārtošanu izskatīt pie 2012.gada budţeta apstiprināšanas
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības lauku atbalsta speciālistam Indulim Līdacim un Ropaţu
novada pašvaldības attīstības daļai sagatavot prezentāciju par Ropaţu novada ceļiem un to
tehnisko stāvokli uz Attīstības komitejas janvāra sēdi.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Jautājumu par pašvaldības ceļu sakārtošanu izskatīt pie 2012.gada budţeta
apstiprināšanas
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības lauku atbalsta speciālistam Indulim Līdacim un
Ropaţu novada pašvaldības attīstības daļai sagatavot prezentāciju par Ropaţu novada
ceļiem un to tehnisko stāvokli uz Attīstības komitejas janvāra sēdi.‖
34.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
2009. gada 09. decembrī starp Ropaţu novada pašvaldību un Ziedoni Ločmeli, p.k. /personas
kods/, tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu „Stārasti‖, Ropaţi, Ropaţu
novads, kadastra numurs 8084 009 0296, nomu.
2011. gada 05. aprīlī starp Ropaţu novada pašvaldību un Ervīnu Vjaksi, p.k. /personas kods/,
tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas pārjaunojuma līgums, ar kuru par telpu „Stārasti‖,
Ropaţi, Ropaţu novads, kadastra numurs 8084 009 0296, nomnieku kļuva Ervīns Vjakse.
Ropaţu novada pašvaldībā saľemts Ervīna Vjakses iesniegums, kurā Ervīns Vjakse, sakarā ar
nomas maksas paaugstināšanos, lūdz izbeigt iepriekš minēto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar
2011. gada 30. novembri.
Lēmuma pieľemšanas brīdī nomnieks telpas faktiski neizmanto.
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, 2009. gada 09. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumu,
2011. gada 05. aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunojumu, likuma „Par pašvaldībām‖
15. panta 1. daļas 27. punktu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Ar 2011. gada 30. novembri izbeigt 2009. gada 09. decembra nedzīvojamo telpu nomas
līgumu, kas 2011. gada 05. aprīlī pārjaunots ar Ervīnu Vjaksi.
2. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt vienošanās par nedzīvojamo telpu nomas
līguma izbeigšanu parakstīšanu ar Ervīnu Vjaksi.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt:
- Ervīnam Vjaksem, /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniľam.
35.§
Par licences un licences kartītes pārreģistrāciju
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saľemto Šahmara Guseinova lūgumu pagarināt izsniegtās
licences un licences kartītes termiľu pasaţieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Ropaţu novada
administratīvajā teritorijā, saskaľā ar Ropaţu novada pašvaldības 27.01.2010. saistošiem
noteikumiem Nr.4 „Pasaţieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi‖
un Ropaţu novada domes 28.04.2010. noteikumiem „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz
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Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes‖ (pieľemti 28.04.2010. domes sēdē,
prot. Nr. 4 § 15),
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Pēc maksas par licences izsniegšanu pasaţieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Ls 10,- apmērā samaksas, un pieteikumu par licences un licences kartītes saľemšanas
aizpildīšanas (27.01.2010. saistošiem noteikumiem Nr.4 „Pasaţieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi‖ pielikumi Nr. 4 un Nr. 6), pārreģistrēt,
izsniedzot Šahmaram Guseinovam, pers.k. /personas kods/, dzīv. /adrese/, jaunu
licencenci un licences kartīti pasaţieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ropaţu
novada administratīvajā teritorijā uz laiku no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt:
- Šahmaram Guseinovam, /adrese/
- Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniľam.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai uzaicināt
Šahmaru Guseinovu, dzīvojošu Priedes 5-21, Ropaţos, Ropaţu novadā, aizpildīt pieteikumus
par licences un licences kartītes saľemšanas.
36.§
Par Ropaţu novada pašvaldības maksājuma konta atvēršanu Latvijas Pastā
2011. gada 25. novembrī saľemts VAS „Latvijas Pasts‖ (turpmāk Latvijas Pasts) piedāvājums
bez maksas Latvijas Pastā atvērt maksājumu kontu.
Lai Ropaţu novada iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu,
nekustamā īpašuma nodokļa un pašvaldības nodevu nomaksu, kā arī citu pakalpoju apmaksu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Latvijas Pastu līgumu uz 1 gadu, ar tiesībām to pagarināt, par maksājuma konta
atvēršanu un apkalpošanu, paredzot, ka konta apkalpošana ir bez maksas.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniľam organizēt maksājuma konta
atvēršanas un apkalpošanas līguma noslēgšanu.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības nodaļai lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniľam.
37.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Ekspertu komisijas un Administratīvās komisiju sastāva
izmaiľām
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos Ropaţu novada pašvaldībā un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta otro
daļu , Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
Atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem Valdi Tirzmali, personas kods
210185-11574;
1. Atbrīvot no Ekspertu komisijas pienākumiem Elīnu Čuderi, personas kods 151083-12500.
2. Ievēlēt par Ekspertu komisijas locekli Personāla vadības un lietvedības nodaļas vadītāju Līvu
Jodzēviču, personas kods 300587-11057.
38.§
Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemes īpašumam „Taurēni”, Ropaţu novads
Izskatot, Valda Šīranta, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 01.12.2011. iesniegumu
Nr.2762 ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem:
Nosaukums
Kadastra numurs
Tauriľu iela 1
Tauriľu iela 2
Tauriľu iela 3
Tauriľu iela 4
Tauriľu iela 5
Tauriľu iela 6
Tauriľu iela 7
Tauriľu iela 8
Tauriľu iela 10
Tauriľu iela 12

8084 008 0235
8084 008 0233
8084 008 0242
8084 008 0230
8084 008 0251
8084 008 0229
8084 008 0252
8084 008 0217
8084 008 0215
8084 008 0214

tika konstatēts:
1.)
Zemes gabalu kopplatība:

2.)
3.)

4.)

Nosaukums

Kopplatība (m2)

Tauriľu iela 1
Tauriľu iela 2
Tauriľu iela 3
Tauriľu iela 4
Tauriľu iela 5
Tauriľu iela 6
Tauriľu iela 7
Tauriľu iela 8
Tauriľu iela 10
Tauriľu iela 12

1546 m2
2662 m2
1501 m2
2118 m2
1501 m2
1501 m2
1502 m2
2206 m2
1501 m2
1501 m2

Pašreizējais lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods
0601);
Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖
18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai
izmantošanai un lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropaţu novada teritorijas
plānojumu;
Saskaľā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ―Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība‖ 14.1 1. punktu, kas nosaka, ka, neapgūtā apbūves
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zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta
infrastruktūra – piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildu
elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves.
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajiem īpašumiem veikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
Nosaukums
Kadastra numurs Kopplatība (m2)
Lietošanas mērķa
maiľa
2
Tauriľu iela 1
8084 008 0235
1546 m
0600 *
2
Tauriľu iela 2
8084 008 0233
2662 m
0600 *
Tauriľu iela 3
8084 008 0242
1501 m2
0600 *
2
Tauriľu iela 4
8084 008 0230
2118 m
0600 *
2
Tauriľu iela 5
8084 008 0251
1501 m
0600 *
Tauriľu iela 6
8084 008 0229
1501 m2
0600 *
2
Tauriľu iela 7
8084 008 0252
1502 m
0600 *
Tauriľu iela 8
8084 008 0217
2206 m2
0600 *
2
Tauriľu iela 10
8084 008 0215
1501 m
0600 *
2
Tauriľu iela 12
8084 008 0214
1501 m
0600 *
*neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
1.1. Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) –1546 m2,2662
m2,1501 m2,2118 m2,1501 m2,1501 m2,1502 m2,2206 m2,1501 m2,1501 m2;
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Valdim Šīrantam un Valsts zemes
dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050. Izsniegt lēmuma izrakstu
Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
39.§
Par ārpusģimenes pakalpojumu apmaksu
Izskatot Baldones novada domes 2011.gada 2.decmbra vēstuli par ārpusģimenes pakalpojuma
izmaksas palielināšanu Baldones novada sociālo pakalpojuma centrā „Mercendarbe‖ un Ropaţu
bāriľtiesas priekšsēdētāja Ingrīdas Zundes sniegto informāciju un pamatojoties uz
Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu
Ministru Kabineta 1999.gada 13.jūija noteikumu Nr. 250 10.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro daļu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Noslēgt līgumu par savstarpējiem norēķiniem ar Baldones novada sociālo pakalpojuma centru
„Mercendarbe‖ 2012.gadā par faktiskajām pakalpojuma izmaksām.
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40.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
1. Izskatot 08.12.2011.Ropaţu novada pašvaldībā saľemto Leonarda Melāna, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma ―Jugla -99‖ nodokļa samazinājumu
2011.gadam, kā trūcīgai personai,
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
Iesniegumu;
Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľu Nr.435 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.12.2011.līdz 31.05.2012;
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka - Leonardam Melānam, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- Leonardam Melānam, īpašumā ir nekustamais īpašums „Jugla-99‖, kadastra Nr.
8084-004-0057;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu ― Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta trešo un ceturto daļu,
―Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām‖ un saskaľā ar Ropaţu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ‖Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropaţu novadā‖ (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Samazināt Leonardam Melānam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 0.93 (par periodu no 01.12.2011. līdz 31.12.2011.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot 08.12.2011.Ropaţu novada pašvaldībā saľemto Ludmilas Briľģes, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma ―Liģeri‖ dz.2 nodokļa samazinājumu
2011.gadam, kā trūcīgai personai,
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
Iesniegumu;
Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľu Nr.585 (16.12.2010.), Nr.206
(10.06.2011.), Nr.303 (02.09.2011.) par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam no
01.01.2011.līdz 29.02.2012;
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka - Ludmilai Briľģei, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- Ludmilai Briľģei, īpašumā ir nekustamais īpašums „Liģeri‖- 2, kadastra Nr. 8084900-0775;.
- nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam par zemi aprēķināts Ls 61.16.
Pamatojoties uz likumu ― Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta :
- pirmo daļu „Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem,
kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātās personas vai ģimenes
statusu;
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trešo un ceturto daļu, ―Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām‖ ,
un saskaľā ar Ropaţu novada domes Saistošo noteikumu Nr.2. ‖Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropaţu novadā‖
(26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
-

Ropaţu novada dome nolemj:
1. Samazināt Ludmilai Briľģei, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 42.81 (par periodu no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.).
2. Sadalīt termiľos Ludmilai Briľģei, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
nokavēto nodokļu maksājumu samaksu (pēc pievienotā grafika);
3. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei kontrolēt Ludmilas Briľģes nodokļa
samaksas grafika izpildi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot 04.11.2011.Ropaţu novada pašvaldībā saľemto Egona Vitauta Keiša, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma ―Krizantēmas‖ nodokļa samazinājumu
2011.gadam, kā trūcīgai personai,
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
Iesniegumu;
Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľu Nr.161 (06.05.2011.), Nr.389
(09.11.2011.), par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam no 01.05.2011.līdz 31.10.2012.;
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka - Egonam Vitautam Keišam, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- Egonam Vitautam Keišam, īpašumā ir nekustamais īpašums „Krizanēmas‖,
kadastra Nr. 8084-009-0043;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam par zemi aprēķināts Ls 34.94.
Pamatojoties uz likumu ― Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 5.panta :
- pirmo daļu „Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem,
kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu
no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst
šim statusam;
- trešo un ceturto daļu, ―Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām‖ ,
un saskaľā ar Ropaţu novada domes Saistošo noteikumu Nr.2. ‖Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropaţu novadā‖
(26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Samazināt Egonam Vitautam Keišam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
nekustamā īpašuma nodokli par Ls 16.30 (par periodu no 01.05.2011. līdz 31.12.2011.).
2. Sadalīt termiľos Egonam Vitautam Keišam, personas kods /personas kods/, dzīv.
/adrese/, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu (pēc pievienotā grafika);
3. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei kontrolēt Egona Vitauta Keiša nodokļa
samaksas grafika izpildi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
41.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus kārtībā
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no Dzintras Štraupas,
personas kods /personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo
īpašumu „Tumšupe 3‖-14,
konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Tumšupe 3‖-14, kadastra Nr. 8084-900-1343,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1280 14;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Tumšupe 3‖-14, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1343 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kuršir kļuvis neapstrīdams:
25.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-1708,
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi,
02.12.2011. Ropaţu novada pašvaldība saľēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jāľa Stepanova, iecirknis Nr.58 (prakses vieta Brīvības gatve
226/4, Rīga, LV-1039) par nekustamā īpašuma „Tumšupe 3‖-14, nekustamā īpašuma
nodokļa parādiem un aicināti iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziľu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 07.decembrī nosūtīja brīdinājumu par
administratīvā akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/863) un aicināja labprātīgi
nomaksāt parādu Ls 8.34 līdz 15.12.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav
iespējams parādu nomaksāt termiľā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā;
Persona nodokļa parādu nav samaksājusi, nav informējusi pašvaldību par nodokļu
nomaksu vai termiľu pagarināšanu;
Persona ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma nodokli par
nekustamo īpašumu „Tumšupe 3‖-14, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1343 - Ls
8.42.
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
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Piedzīt no Dzintras Štraupas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „Tumšupe 3‖-14,
kadastra Nr.8084-900-1343- Ls 8.42, t.sk. pamatparāds Ls 7.75, nokavējuma nauda Ls 0.67
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar APL 188.panta otro daļu.
2. Izskatot
Ropaţu
novada
pašvaldības
nodokļu
administratores
A.Bernhardes
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no Ţaka Grigaļuna,
personas kods /personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo
īpašumu „Pūpoli‖½ dom.daļu .
konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Pūpoli‖½ dom.daļu, kadastra Nr. 8084-010-0033,
atrašanās vieta, Kangari, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 668;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Pūpoli‖½ dom.daļu, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-010-0033 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
27.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-13286,
22.07.2010. maksāšanas paziľojuma Nr. 10-6042,
03.02.2010. maksāšanas paziľojuma Nr. 10-999,
29.01.2009. maksāšanas paziľojuma Nr. 09-3167
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi,
25.11.2011. Ropaţu novada pašvaldība saľēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Rolanda Veinberga, iecirknis Nr.81 (prakses vieta Tērbatas
iela 14, Rīga, LV-1011) par nekustamā īpašuma „Pūpoli‖½ dom.daļu, nekustamā
īpašuma nodokļa parādiem un aicināti iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziľu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 06.decembrī nosūtīja brīdinājumu par
administratīvā akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/860) un aicināja labprātīgi
nomaksāt parādu Ls 279.96 līdz 23.12.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav
iespējams parādu nomaksāt termiľā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā;
Persona nodokļa parādu nav samaksājusi, nav informējusi pašvaldību par nodokļu
nomaksu vai termiľu pagarināšanu;
Persona ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma nodokli par
nekustamo īpašumu „Pūpoli‖½ dom.daļu, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-010-0033 Ls 283.07.
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Ţaka Grigaļuna, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „Pūpoli‖½ dom.daļu,
kadastra Nr.8084-010-0033- Ls 283.07, t.sk. pamatparāds Ls 240.06, nokavējuma nauda Ls
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43.01 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar APL 188.panta otro daļu.
3. Izskatot
Ropaţu
novada
pašvaldības
nodokļu
administratores
A.Bernhardes
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no Valdas Blūmentāles,
personas kods /personas kods/, turpmāk saukts Persona un
informāciju par nekustamo
īpašumu „Marselīši‖ .
konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Marselīši‖, kadastra Nr. 8084-009-0184, atrašanās
vieta, Ropaţi, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1520;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Marselīši‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0184 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
12.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-110,
11.04.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-6084,
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 07.novembrī nosūtīja brīdinājumu par
administratīvā akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/747) un aicināja labprātīgi
nomaksāt parādu Ls 344.47 līdz 17.11.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav
iespējams parādu nomaksāt termiľā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā;
Persona nodokļa parādu nav samaksājusi, nav informējusi pašvaldību par nodokļu
nomaksu vai termiľu pagarināšanu;
Persona ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma nodokli par
nekustamo īpašumu „Marselīši‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0184 - Ls
353.11.
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Valdas Blūmentāles, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „Marselīši‖, kadastra
Nr.8084-009-0184- Ls 353.11, t.sk. pamatparāds Ls 319.61, nokavējuma nauda Ls 33.50
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar APL 188.panta otro daļu.
4. Izskatot
Ropaţu
novada
pašvaldības
nodokļu
administratores
A.Bernhardes
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu no Mārītes Ceriľas,
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personas kods /personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par
nekustamo
īpašumu „Vējiľi‖ ½ dom.daļu,
konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Vējiľi‖ ½ dom.daļa, kadastra Nr. 8084-009-0150,
atrašanās vieta, Ropaţos, Ropaţu novads;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Vējiľi‖ ½ dom.daļu, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0150 izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
12.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-14,
22.07.2010. maksāšanas paziľojums Nr. 10-5833,
02.02.2010. maksāšanas paziľojums Nr.10-452,
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 07.novembrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/742) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
124.97 līdz 17.11.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu
nomaksāt termiľā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziľu bezstrīdus kārtībā;
Persona 16.11.2011.telefoniski informēja pašvaldību par termiľu pagarināšanu;
01.12.2011. pašvaldība saľēma iesniegumu no Personas ar lūgumu atļaut esošo parādu
nomaksāt termiľos, ik mēnesi 15.datumā maksājot Ls 40.00;
Persona uz 12.12.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Vējiľi‖ ½ dom.daļu Ropaţu novadā, ar kad. Nr.
8084-009-0150 - Ls 126.59
ľemot vērā likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 24.panta pirmās daļas 5.punktu un 7.punktu:
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, sadala termiľos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot
no iesnieguma iesniegšanas dienas,
termiľu pagarināšanas (atlikšana, sadalīšana) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma
nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrās daļas noteiktās
nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā;
nokavēto nodokļu maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un
nokavējuma naudu;
nokavēto nodokļu samaksas termiľu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo
maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu
likumos noteiktajos termiľos,
kā arī ľemot vērā faktus, ka:
nav bijuši nodokļu maksājumu pagarinājuma termiľi;
Persona sadarbojas ar nodokļu administrāciju.
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖
24.panta (1¹) punktu, 24.panta otro daļu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Sadalīt termiľos Mārītes Ceriľas, personas kods /personas kods/, adrese /adrese/, nokavēto
nodokļu maksājumu samaksu (pēc pievienotā grafika);
Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei kontrolēt Mārītes Ceriľas nodokļa samaksas
grafika izpildi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaľā ar APL 188.panta otro daļu.
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Sēdes pārtraukums no plkst. 15.10 līdz plkst. 15.35
42.§
Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumā „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” (Rīcības programmas pasākums) projektu
konkursā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas
pasākums), 5.2 aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” projektu konkursā ar projektu „Trotuāra
izbūve ciematā Silakrogs”.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Silakroga ciemā, potenciāli bīstamā ceļa posmā no
mājām Priedes1 un Priedes 2 līdz autobusa pieturai, radīt novada iedzīvotājiem, īpaši Silakrogā
dzīvojošajiem drošu satiksmes dalību, nodrošinot iespēju no mājām Priedes 1, Priedes 2, Vinteri
1, Vinteri 2, Vinteri 3 un Silavējš, (kurās deklarējušies gandrīz 500 novada iedzīvotāji, no
kuriem vismaz 75 ir nepilngadīgi) nokļūt līdz Silakroga centrā esošajai autobusa pieturai un
veikaliem, pārvietojoties pa gājēju ietvi/trotuāru.
Projekta kopējā summa pirms iepirkuma izsludināšanas ir 9545,52, no kuriem 90% - PVN ir
finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda - 7041, 78 Ls un 10% +PVN izmaksas sedz
Ropaţu novada pašvaldība, kas sastāda 2503, 74 Ls
Īstenošanas termiľš līdz 6 mēneši, darbus uzsākot 2012.gada maija/jūnija mēnesī.
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piedalīties Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve
un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums) projektu konkursā. Finansējumu
paredzot no 2012. gada tautsaimniecības budţeta līdzekļiem.
2. Uzdot pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram nodrošināt projekta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
3. Uzdot Būvvaldei veikt nepieciešamo kontroli, saskaľā ar saistošo likumdošanu un
normatīvajiem aktiem, gājēju celiľa izbūvē Silakrogā.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniľam.
43.§
Par Dailas Lazdānes iesniegumu
Izskatot 08.12.2011. Ropaţu novada pašvaldībā iesniegto Dailas Lazdānes, p.k. /personas kods/,
dzīvo Vidze /adrese/ iesniegumu par viľas meitas Samantas Annas Lazdānes, p.k. /personas
kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) „Karlson‖
maksas daļēju kompensāciju un pievienotos dokumentus. Saskaľā ar Ropaţu novada domes
27.09.2011. lēmumu Prot.Nr.17, 30.§ „Par finanšu līdzekļu atbalstu pirmsskolas bērnu
vecākiem‖ un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Karlson Plus‖, reģ.Nr. 40103257762, juridiskā adrese Druvienas
iela 17-5, Rīga, LV 1039 par Samantas Annas Lazdānes, p.k. /personas kods/ maksas
daļēju kompensāciju līdz Ls 50,00 apmērā. Līguma termiľā no līguma noslēgšanas brīţa
līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Samaksu veikt no Ropaţu novada pašvaldības budţeta līdzekļiem, saskaľā ar līgumu,
SIA „Karlson Plus‖ piestādīto tāmi, rēķinu un izziľu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim sagatavot līgumu ar SIA
„Karlson Plus‖.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības
nodaļa.
DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
44.§
Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemesgabalam „Jugla 9” un „Jugla 21”, Ropaţu novads
Izskatot, Valērija Mihailova, personas kods /personas kods/ un Aelitas Mihailovas, personas
kods /personas kods/, 24.novembra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi uz
meţsaimniecības teritoriju esošajiem zemes gabaliem „Juglas iela 9‖, Podkājas, Ropaţu
novads, kadastra Nr. 8084 004 0678 un „Juglas iela 21‖, Podkājas, Ropaţu novads, un kadastra
Nr. 8084 004 0684, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);
2.) Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība‖ 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja noteiktais lietošanas
mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa
maiľa nav pretrunā ar Ropaţu novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajiem īpašumiem „Juglas iela 9‖, kadastra Nr. 8084 004 0678 un „Jugla 21‖,
kadastra Nr. 8084 004 0684 veikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiľu, nosakot
sekojošu nekustamo īpašumu lietošanas mērķi:
1.1. Neapbūvēta dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 0.2207 ha
nekustamajam īpašumam „Jugla 9‖, kadastra Nr. 8084 004 0678
1.2. Neapbūvēta dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 0.2902 ha
nekustamajam īpašumam „Jugla 21‖, kadastra Nr. 8084 004 0684
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt zemes īpašniekiem Valērijam
Mihailovam, Aelitai Mihailovai, /adrese/ un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Būvvaldei un Nodokļu
administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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45.§
Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemesgabalam „Vecsilāji”, Ropaţu novads
Izskatot, Danske Bank, reģ.Nr.40103163202, Kredītu uzraudzības un piedziľas vadītāja Jura
Kupra, 2011.gada 9.decembra vēstuli ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi īpašumam
„Vecsilāji‖, Ropaţu novads, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra Nr. 8084 013
0350 un kadastra Nr. 8084 013 0135, tika konstatēts:
1. Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība (NĪLM kods 0201)
2. Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖ 18.punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropaţu novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Vecsilāji‖ veikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiľu,
nosakot sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.2. Neapbūvētas māju apbūves zemes (NĪLM kods 0600) –2.77 ha platībā zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8084 013 0350 un zemes gabalam 0.4ha platībā ar kadastra Nr. 8084 013
0135;
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Danske Bank A/S filiāle
Latvijā Cēsu iela 31/8, Rīga, un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela
14, Rīga, LV-1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
46.§
Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemesgabalam „Čučulaipas”, Ropaţu novads
Izskatot, SIA „Eminence‖, reģistrācijas Nr. 40003903083, valdes locekļa Mārtiľa Uzkalna,
2011.gada 5.decembra iesniegumu ar priekšlikumu mainīt zemes lietošanas mērķi esošajam
nekustamajam īpašumam „Čučulaipas‖, Ropaţu novads, ar kadastra Nr. 8084 012 0062, tika
konstatēts:
1. Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖ 18.punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropaţu novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Čučulaipas‖ veikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiľu,
nosakot sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) –0.6 ha, platībā;
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2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt zemes īpašniekam SIA
„Eminence‖, reģistrācijas Nr. 40003903083, Pulkveţa Brieţa iela 15, Rīga, LV-1010 un
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050. Izsniegt
lēmuma izrakstu Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
3. Šis lēmums nav uzskatāms par atļauju veikt apbūvi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
47.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Dzērvēni”, Ropaţu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz LR nepilsoľa vārda
Izskatot Georgija Borodavkina, pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2011.gada
15.decembra iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „Dzērvēni‖ reģistrācijai
Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoľu Georgija Borodavkina (GEORGIJS BORODAVKINS)
un Brier Marianne (BRIER MARIANNE) vārdiem un izvērtējot Ropaţu novada pašvaldības
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1) Darījumu apliecinošs dokuments – 03.11.2011. pirkuma līgums Nr.6030;
Pārdevējs – Dagnija Grundmane, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, Latvijas
Republikas pilsonis;
Pircēji – Georgijs Borodavkins, pers. kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/ un Brier
Marianne, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, nav Latvijas Republikas
pilsoľi;
Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis –
0.2606 ha, „Dzērvēni‖, kadastra Nr. 8084 010 0221- individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saľemti;
Ropaţu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropaţu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ľemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos‖
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dzērvēni‖, kadastra Nr.8084 010 0221, 0.2606 ha platībā
iegūšanai īpašumā uz Georgija Borodavkina (GEORGIJS BORODAVKINS) un Brier Marianne
(BRIER MARIANNE) vārda, ar zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
2.1. Georgijam Borodavkinam un Brier Marianne, /adrese/.
2.3. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.
2.4. Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
48.§
Par izmaiľām Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes deputātu – Lijas Lidijas Batarevskas, Aijas Kukules un
Zigurda Blausa, iesniegumu un likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
61. pantu,
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atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, S.Šukste, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins,
S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- 4 balsis
(V.Šlēgelmilhs, K.T.Hēla, V.Vucens, I.Gailītis),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izslēgt no Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas iedzīvotāju Elmāru Kozlovski.
2. Apstiprināt par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas locekli deputātu Aigaru
Kleinu.
49.§
Par finansējuma pašvaldības objektu projektēšanas un remontdarbiem apstiprināšanu
2012.gada budţetā
Pamatojoties uz
Ropaţu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas cenu aptauju par
nepieciešamiem finanšu līdzekļiem pašvaldības objektu projektēšanas un remontdarbiem,
sekojošā redakcijā:
„1.Atbalstīt plānotos pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbus:
- vējtvera izbūve Jauniešu centram Ropaţos – Ls 2192.84;
- gājēju pārejas apgaismojuma izveide Zaķumuiţā – Ls 724.56;
- dubulto durvju uzstādīšana Ropaţu novada pašvaldības ēkā – Ls 1048,63;
- signalizācijas izbūve Ropaţu novada pašvaldības ēkā – Ls 1629.15;
- tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ropaţu vidusskolai – Ls 2928,00;
- gājēju tilta projektēšana – Ls 3635.60,
t.sk. PVN22%.
2.Paredzēt finanšu līdzekļus minēto pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbiem
kopsummā Ls 12158.78 pašvaldības 2012.gada budţetā.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības finanšu
un grāmatvedības nodaļai.”
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu
sekojošā redakcijā:
„1.Atbalstīt plānotos pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbus:
- vējtvera izbūve Jauniešu centram Ropaţos – Ls 2192.84;
- gājēju pārejas apgaismojuma izveide Zaķumuiţā – Ls 724.56;
- tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ropaţu vidusskolai – Ls 2928,00;
- gājēju tilta projektēšana – Ls 3635.60,
t.sk. PVN22%.
2.Paredzēt finanšu līdzekļus minēto pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbiem
kopsummā Ls 9481 pašvaldības 2012.gada budţetā.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības finanšu
un grāmatvedības nodaļai.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1.Atbalstīt plānotos pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbus:
- vējtvera izbūve Jauniešu centram Ropaţos – Ls 2192.84;
- gājēju pārejas apgaismojuma izveide Zaķumuiţā – Ls 724.56;
- tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ropaţu vidusskolai – Ls 2928,00;
- gājēju tilta projektēšana – Ls 3635.60,
t.sk. PVN22%.
2.Paredzēt finanšu līdzekļus minēto pašvaldības objektu projektēšanas un remonta darbiem
kopsummā Ls 9481 pašvaldības 2012.gada budţetā.
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3. Pēc lēmuma pieľemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības finanšu
un grāmatvedības nodaļai.
50.§
Par darba grupas pārstāvju norīkošanu darbam pie „Ropaţu novada attīstības
programmas 2013. – 2020. gadam” izstrādes
Balstoties uz Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr. 18, 13§, izvērtējot Evas
Haberkornes - Vimbas lūgumu un izskatot Ropaţu novada domes deputāta R.Skreba
priekšlikumu par darba grupas izveidi, kas sadarbībā ar Ropaţu novada pašvaldības Attīstības
daļas darbiniekiem strādātu pie „Ropaţu novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam‖
izstrādes, apstiprināt darba grupu šādā sastāvā:
- Eva Haberkorne - Vimba – Attīstības daļas vadītāja, darba grupas vadītāja;
- Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja, darba grupas vadītāja vietniece;
- Ainārs Linde – Būvvaldes vadītājas vietnieks;
- Valdis Vucens – Ropaţu novada domes deputāts, tematiskās grupas ―uzľēmējdarbība,
attīstība, infrastruktūra, lauksaimniecība un meţniecības, enerģētika un ieguve‖ vadītājs
(līderis);
- Klaudija Terēza Hēla – Ropaţu novada domes deputāte, tematiskās grupas ―Sociālā vide,
veselība un drošība‖ vadītāja (līdere);
- Sanita Megere – Klevinska – Ropaţu novada domes deputāte, tematiskās grupas „Izglītība,
kultūra, reliģija, sports un aktīvā atpūta‖ vadītāja (līdere)
- Silvija Studāne – Nekustamo īpašumu speciāliste;
- Inga Koleča – Sabiedrisko attiecību speciāliste
- Ieva Dišlere – Projektu koordinatore
- Līva Jodzēviča – Personāla vadības un lietvedības nodaļas vadītāja
- Dace Malnača – Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla, V.Vucens, A.Cibuļskis, A.Kleins,
S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs, L.L.Batarevska), „Pret”- 2 balis (V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš), „Atturas”- 3 balsis (Z.Blaus, I.Līdacis, S.Šukste),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada attīstības programmas 2013. – 2020. gadam‖ darba grupu
šādā sastāvā:
Eva Haberkorne - Vimba – Attīstības daļas vadītāja, darba grupas vadītāja;
Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja, darba grupas vadītāja vietniece;
Ainārs Linde – Būvvaldes vadītājas vietnieks;
Valdis Vucens – Ropaţu novada domes deputāts, tematiskās grupas ―uzľēmējdarbība,
attīstība, infrastruktūra, lauksaimniecība un meţniecības, enerģētika un ieguve‖ vadītājs
(līderis);
- Klaudija Terēza Hēla – Ropaţu novada domes deputāte, tematiskās grupas ―Sociālā vide,
veselība un drošība‖ vadītāja (līdere);
- Sanita Megere – Klevinska – Ropaţu novada domes deputāte, tematiskās grupas „Izglītība,
kultūra, reliģija, sports un aktīvā atpūta‖ vadītāja (līdere)
- Silvija Studāne – Nekustamo īpašumu speciāliste;
- Inga Koleča – Sabiedrisko attiecību speciāliste
- Ieva Dišlere – Projektu koordinatore
- Līva Jodzēviča – Personāla vadības un lietvedības nodaļas vadītāja
- Dace Malnača – Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
2. Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Agitai Rubenei
paredzēt darba grupas locekļiem iespējamo atalgojumu balstoties uz darba samaksas
nolikumu un Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr. 18, 13§, 5.
punktu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniľš.
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51.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem, ko
sniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” un telpu iznomāšanu
SIA „Mācību centrs Krasts & ST”
Ľemot vērā, ka:
1) saľemts autoskolas SIA ―Mācību centrs Krasts & ST‖ lūgums iznomāt telpas nodarbību
"Par ceļu satiksmes drošības un drošas kustības jautājumiem" rīkošanai;
2) Ropaţu vidusskolas skolēniem un Ropaţu novada iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt
ceļu satiksmes drošības un drošas kustības noteikumu apmācību;
3) nodarbību "Par ceļu satiksmes drošības un drošas kustības jautājumiem" rīkošanai
Ropaţu vidusskolā ir pieejama telpa – „Latviešu valodas kabinets Nr. 2‖, 49,31 m2
platībā;
4) pašreiz telpai – „Latviešu valodas kabinets Nr. 2‖ nav noteikta nomas maksa;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a‖ apakšpunktu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1) Papildināt Ropaţu novada pašvaldības noteikumus „Maksa par pakalpojumiem, ko
sniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes‖ ar 10. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
„10. Maksas pakalpojumi Ropaţu vidusskolā.
Nr.p.k. Pakalpojums
Mērvienība Cena ar PVN
Telpas - Latviešu valodas kabinets Ls/stundā
3,36 Ls
1.
Nr. 2‖ noma ceļu satiksmes
drošības un drošas kustības
noteikumu apmācības nolūkiem.
2) Pēc šajā lēmumā noteikto grozījumu veikšanas un spēkā stāšanās, noslēgt ar autoskolu
SIA ―Mācību centrs Krasts & ST‖ telpas „Latviešu valodas kabinets Nr. 2‖, 49,31 m2
platībā iznomāšanu uz nodarbību laiku.
3) Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
4) Uzdot Ropaţu vidusskolas direktorei Mārai Priedei organizēt līguma noslēgšanu ar
autoskolu SIA ―Mācību centrs Krasts & ST‖, pirms tam to saskaľojot ar Ropaţu novada
pašvaldības juriskonsultu un Finanšu un grāmatvedības daļu.
52.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam „Daudzfunkcionāla kompleksa
izveidošana ciematā Mucenieki”
Pamatojoties uz biedrības „Attīstības centrs Mucenieki‖ valdes priekšsēdētāja Normunda
Vagaļa iesniegumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu EZF projektam
„Daudzfunkcionāla kompleksa izveidošana ciematā Mucenieki‖,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1.Piešķirt līdzfinansējumu (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas) biedrībai
„Attīstības centrs Mucenieki‖ reģ. nr. 40008180734, jur. adrese – „Bunduļi‖-8, Mucenieki,
Ropaţu novads, EZF projektam „Daudzfunkcionāla kompleksa izveidošana ciematā Mucenieki‖,
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realizācijai 10% apmērā - LVL 819,25 no projekta kopējām attiecināmām izmaksām ( LVL
8192,49 ) , paredzot līdzfinansējumu 2012.gada attīstības budţeta līdzekļos.
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
8192,49
t.sk. attiecināmās izmaksas
8192,49
Pašvaldības līdzfinansējums
819,25 ( 10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
7373,24 ( 90%no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budţeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 819,25
līdzfinansējums
2.Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt līgumu ar biedrību „Attīstības
centrs Mucenieki‖ par projekta līdzfinansējumu.
3.Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 819,25 apmērā 5 darba
dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu ( kopiju) un rēķina saľemšanas no
biedrības „Attīstības centrs Mucenieki‖.
4. Pēc lēmuma pieľemšanas, lēmumu nosūtīt biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki‖,
pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai un attīstības daļai.
53.§
Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākumā „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” (Rīcības programmas pasākums) projektu
konkursā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums), 5.2 aktivitātē „Ar
zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība‖
projektu konkursā ar projektu „Zaķumuiţas dīķu kaskāţu atjaunošana”.
Projekta mērķis ir atjaunot dīķu kaskādes Zaķumuiţā. Projekta ietvaros paredzēts pilnībā iztīrīt
kaskādes zemākā dīķa daļu, padziļināt grāvi, kas ieplūst Lielās Juglas upē un atjaunojot ūdens
noteces regulējošās sistēmas (slūţas), uz grāvja veidot kaskāţu sistēmu, kā arī atjaunojot esošos
tiltiľus.
Projekta kopējā summa pirms iepirkuma izsludināšanas ir 20 766, 32, no kuriem 10 000 ls ir
finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda, bet 10766,32 Ls izmaksas sedz Ropaţu
novada pašvaldība.
Īstenošanas termiľš līdz 8 mēneši, darbus uzsākot 2012.gada maija/jūnija mēnesī.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piedalīties Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju
apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums) projektu konkursā.
Finansējumu paredzot no 2012. gada tautsaimniecības budţeta līdzekļiem.
2. Piešķirt līdzfinansējumu Pašvaldības sagatavotam EZF projektam „Zaķumuiţas dīķu
kaskāţu atjaunošana‖ 10 766,32 . Projekta kopējās izmaksas LVL 20 766,32 , paredzot
līdzfinansējumu 2012.gada attīstības budţeta līdzekļos.
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Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
20766,32
t.sk. attiecināmās izmaksas
17021,57
Pašvaldības līdzfinansējums
7021,57
Publiskais finansējums
10 000 ,00
t.sk. neattiecināmās izmaksās no
3744,75
pašvaldības budţeta līdzekļiem
Pašvaldības kopējais
10 766,32
līdzfinansējums
3. Uzdot pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram nodrošināt projekta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
4. Uzdot Būvvaldei veikt nepieciešamo kontroli, saskaľā ar saistošo likumdošanu un
normatīvajiem aktiem, dīķu padziļināšanā un kaskāţu veidošanā Zaķumuiţā.
5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniľam.
6. Pēc lēmuma pieľemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai un
attīstības daļai.
54.§
Par rīkojuma Nr.145-p atcelšanu
Izskatot Ropaţu novada deputāta Raimonda Skreba sagatavoto priekšlikumu par Ropaţu novada
domes rīkojuma Nr.145-p par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar I.Leišavnieku atcelšanu
saistībā ar to, ka uz tik nozīmīgu amatu, kā Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs, netika rīkots
konkurss, tādējādi liedzot Ropaţu novada iedzīvotājiem piedalīties
atklāti balsojot „Par”- 6 balsis ( A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- 2 balsis (G.Siliņš, Z.Blaus), „Atturas”- 6 balsis (I.Līdacis, V.Vucens,
K.T.Hēla,V.Šlēgelmilhs, S.Šukste, I.Gailītis)
Ropaţu novada dome noraida šādu lēmuma projektu:
1. Piekrist atcelt Ropaţu novada domes rīkojumu Nr.145-p par darba tiesisko attiecību
nodibināšanu ar I.Leišavnieku;
2. Ropaţu novada domes izpilddirektoram J.Putniľam rīkot atklātu konkursu uz Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja amatu.
55.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziľo par Ropaţu novada domes
priekšsēdētāja un Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 21.11.2011. līdz 16.12.2011.:
2-6/124 Par appļaujamo teritoriju plāniem
2-6/125 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes‖3, Silakrogā
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi‖, ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2/4ERAF
2-6/126 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rubīni‖, Ropaţos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi‖, ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/11ERAF
2-6/127 Par ūdenstorni ciematā Kākciems, Ropaţu novadā
2-6/128 Par paskaidrojuma sniegšanu
2-6/129 Par būvju pieľemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu
2-6/130 Par ūdenstorni Kākciema ciemā
2-6/131 Par lietu nodošanu – pieľemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/132 Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
2-6/133 Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
-

personāla jautājumos laika periodā no 21.11.2011. līdz 16.12.2011.:
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Nr.137-p
Nr.138-p
Nr.139-p
Nr.140-p
Nr.141-p
Nr.142-p
Nr.143-p
Nr.144-p
Nr.145-p
Nr.146-p
Nr.147-p
Nr.148-p
Nr.149-p
Nr.150-p
Nr.151-p
Nr.152-p
Nr.153-p
Nr.154-p
Nr.155-p
Nr.156-p
Nr.157-p

G.Grinbergas dalību seminārā
Par semināra dalība maksu
Par S.Biţānu
Par semināra dalība maksu
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Ruzi
Par grozījumiem darba līgumā
Par E.Haberkornes –Vimbas pārcelšanu
Par I. Dišleres pārcelšanu
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar I.Leišavnieku
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar R.Krišjāni
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Pauniľu
Par semināra dalības maksu
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar L.Vilcāni
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar M.Uzuleviču
Par semināra dalības maksu
Par Ropaţu Bāriľtiesas darbinieku dalību konferencē
Par I. Zundes dalību seminārā
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar S.Biţānu
Par pabalsta piešķiršanu R.Burmistrim
Par Būvvaldes darbinieku pārcelšanu
Par jaunatnes volejbola treneru kursiem

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 21.11.2011. līdz 16.12.2011.:
Nr.109-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu S.Cibuļskai
Nr.110-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Krotei
Nr.111-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Amantovai
Nr.112-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu E.Eglājai
Nr.113-at Par atbildīgo nozīmēšanu darbinieka atvaļinājuma laikā
Nr.114-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Upītei
Nr.115-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana SIA „Vilkme‖ valdes loceklim
V.Šīrantam
Nr.116-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu N.Arsentjevai
Nr.117-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Binānei
Iepriekšminēto informāciju Ropaţu novada domes deputāti pieľem zināšanai.
56.§
Par Saistošo noteikumu „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
apstiprināšanu
Nolūkā pilnveidot un uzlabot Ropaţu novada domes darbību, atvieglot lēmumu projektu
izstrādes un lēmumu pieľemšanas kārtību, ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu, sēdes vadītājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu izslēgt no Ropaţu novada domes
20.12.2011. sēdes darba kārtības lēmumprojektu par Saistošo noteikumu „ROPAŢU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS‖ apstiprināšanu un lūdz klātesošajiem deputātiem balsot par
izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēdē atlikt jautājumu par Saistošo noteikumu
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” apstiprināšanu izskatīšanu.
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57.§
Par Ropaţu novada pašvaldības iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA” nolikuma apstiprināšanu
Nolūkā pilnveidot un uzlabot Ropaţu novada pašvaldības administrācijas organizāciju, atvieglot
lēmumu projektu izstrādes un lēmumu pieľemšanas kārtību, ir izstrādāts administrācijas
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA ADMINISRĀCIJA‖ nolikums jaunā redakcijā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, sēdes vadītājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu izslēgt no Ropaţu novada
domes 20.12.2011. sēdes darba kārtības lēmumprojektu par Ropaţu novada pašvaldības iestādes
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA‖ nolikuma apstiprināšanu un lūdz
klātesošajiem deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēdē atlikt jautājumu par Ropaţu novada pašvaldības
iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA” nolikuma
apstiprināšanu izskatīšanu.
58.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja I. Gailīša priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām‖ 21.
panta pirmās daļas 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un ievērojot Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 13.12.2011. sēdes atzinumu Prot.Nr.11, sēdes vadītājs I.Gailītis
izsaka priekšlikumu izslēgt no Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēdes darba kārtības
lēmumprojektu par Ropaţu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu un lūdz klātesošajiem deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs,
L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēdē atlikt jautājumu par Ropaţu novada pašvaldības
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu izskatīšanu.
59.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2012. gada JANVĀRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
11.01.2012.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
10.01.2012.
plkst.13.30
Sociālo jautājumu komitejas sēde
11.01.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
10.01.2012.
plkst.15.30
Finanšu komitejas sēde
17.01.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
25.01.2012.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriľtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieľemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.
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Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēţu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēţu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropaţu novada domes deputāti pieľem zināšanai.
Ropaţu novada domes 20.12.2011. sēde slēgta plkst. 17.05
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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