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Ropaţu novada domes sēdes
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Darba kārtība :
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
2. Par atteikumu piešķirt sociālo dzīvokli
3. Par līguma apstiprināšanu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu
4. Par Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.31 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ropažu novadā”
5. Par parāda par elektroenerģiju samaksu daudzbērnu ģimenei
Attīstības komitejas atzinumi
6. Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes 2010.gada 20.decembra lēmuma Nr.10-9/14-1
atcelšanu
7. Par Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ropažu pagasta
domes 2003.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par ēku un būvju atslēgšanu no
centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas un
jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” pieņemšanu
8. Par Ropažu novada pašvaldības piekrišanu pašvaldības ceļa posmā „Āriņi - Mārzemnieki”
izbūvei un uzturēšanai, derīgo izrakteņu izvešanai no karjera „Jaundutkas”
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Zaķulejas”, Ropažu novads
10. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Jaunbagumi 32” Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Natuļi”
12. Par nosaukuma piešķiršanu
13. Par ūdensvada ierīkošanu dzīvojamā mājā „Bērziņi”, Ropažos, Ropažu novadā
14. Par elektroenerģijas skaitītāja nomaiņu adresē „Liģeri” dz. 2, Kākciemā, Ropažu novadā
15. Par pašvaldības ceļa Valtersalas - Mintūži, Ropažu novada piekritību Ropažu novada
pašvaldībai
16. Par zemi zem pašvaldībai piekrītošajām ēkām „Augšciema Stacija”, Augšciems, Ropažu
novads, piekritību Ropažu novada pašvaldībai
Finanšu komitejas atzinumi
17. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar A.Lindi
18. Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §27
19. Par Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropažu novadā” apstiprināšanu
20. Par papildinājumiem 27.10.2010.Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §29

21. Par Nomas maksas samazināšanu VAS „Latvijas Pasts” nomātajām telpām Rīgas ielā 13,
Ropažos, Ropažu novadā
22. Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā
23. Par Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2011. gada budžetu” apstiprināšanu
24. Par aizņēmumu no Valsts kases Satiksmes Ministrijas apstiprinātā projekta ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gadam ietvaros „Satiksmes drošības
uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotās vietās” realizācijai
25. Par aizņēmumu no Valsts kases Vides Ministrijas apstiprinātā projekta KPFI budžeta
programmas ietvaros „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem”
realizācijai
26. Par aizņēmumu no Valsts kases Vides Ministrijas apstiprinātā projekta KPFI budžeta
programmas ietvaros „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes
paaugstināšana Ropažu novada pašvaldības ēkās” realizācijai
27. Par 2011. gada valsts mērķdotācijas apjoma sadali starp pašvaldības izglītības iestādēm
28. Par Ropažu novada pašvaldības ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam SIA „Vilkme”, par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi” Ropažu
novadā
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
29. Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §28
Dzīvokļu komisijas atzinumi
30. Par statusa maiņu dzīvojamai platībai adresē Stacija Augšciems dz.2 un dz.4, Augšciems,
Ropažu novads, LV-2135
31. Par Leonīda Jākobsona deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
32. Par apkures krāsns iegādi pašvaldības dzīvoklim
33. Par I.Stūrenieces un R.Ruciņa iesniegumu
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
34. Par grozījumu veikšanu 25.11.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.13 §29
35. Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīdus kārtībā
36. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim
37. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam
38. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
39. Par nekustamā īpašuma valdījuma līgumu ar SIA „Vilkme”
40. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
41. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2011.gada FEBRUĀRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2, k.2,
Ropaži, Ropažu novadā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās :
domes deputāti

A.Cibuļskis
S.Megere-Klevinska
A.Kleins
E.Kozlovskis
A.Turkupols
R.Skrebs
I.Līdacis
V.Šlēgelmilhs
V.Vucens
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L.L.Batarevska
I.Gailītis
S.Šukste
Z.Blaus
I.Skudiķis
K.T.Hēla (ieradās plkst. 14.45)
administrācijas darbinieki:

- izpilddirektors J.Baklāns
- būvvaldes vadītāja V.Lasmane
- zemes ierīkotāja R.Gremze
- teritorijas plānotājs A.Linde
- finanšu un attīstības daļas vadītāja A.Rubene
- nodokļu administratore A.Bernharde
- iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste L.Knīsa
- sabiedrisko attiecību daļas vadītāja E.Haberkorne-Vimba
- kultūras pasākumu organizatore L.Mekša

pašvaldības iestāţu un uzņēmumu
- SIA „Ciemats” valdes loceklis A.Bartkevičs
vadītāji:
- SIA „Ciemats” sabiedrisko attiecību speciāliste D.Vītola
- SIA „Vilkme” valdes loceklis V.Šīrants
- Ropažu sporta centra vadītāja E.Eglāja
- Sociālā dienesta centra vadītāja S.Cibuļska
- Ropažu pašvaldības policijas priekšnieks V.Bleija
- Ropažu novada pašvaldības kapu pārzine, dārzniece
I.Krote
- Revīzijas komisijas priekšsēdētājs J.Jansons
- Zaķumuižas bibliotēkas - informācijas centra vadītāja
I.Skrodele
- Zaķumuižas pamatskolas direktore A.Prizeva
- Ropažu vidusskolas direktore M.Priede
- PII „Auseklītis” vadītājas v.i. L.Studāne
- PII „Annele” vadītāja V.Eglīte
- Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja
D.Jankovska
- civilās aizsardzības organizators R.Felkers
iedzīvotāji:

- M.Vimba
- K.Dūmiņa

Sēdi protokolē:

- E.Čudere

Sēde sasaukta
Sēde atklāta

plkst. 14.00
plkst. 14.00
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SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 06.12.2010. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī St.Augšciems 43.km - 2, Augšciems,
Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 11.panta
2.punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Pagarināt īres līgumu ar vienu Personu par sociālā dzīvokļa īri St.Augšciems 43.km 2, Tumšupe, Ropažu novadā, uz laiku no 01.02.2011. līdz 31.07.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centram „Dzīpari”.
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 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 08.12.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 5, Tumšupe, Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 11.panta 2.punktu, un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Pagarināt īres līgumu ar vienu Personu par sociālā dzīvokļa īri Zītari 5 - 5, Tumšupe,
Ropažu novadā, uz laiku no 01.11.2010. līdz 30.04.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centram „Dzīpari”.
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 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 14.12.2010. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 20, Tumšupe, Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 11.panta 2.punktu, un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Pagarināt īres līgumu ar vienu Personu par sociālā dzīvokļa īri Zītari 5 - 20, Tumšupe,
Ropažu novadā, uz laiku no 01.02.2011. līdz 31.07.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centram „Dzīpari”.
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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.
2.§
Par atteikumu piešķirt sociālo dzīvokli
1. Izskatot vienas Personas 02.12.2010. saņemto iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, tika
konstatēts:
vienas Persona ar ģimeni dzīvo īrētā dzīvoklī Priedes 5 – 14, Silakrogs, Ropažu novads);
Dzīvokļa Priedes 5 – 14, Silakrogs, Ropažu novads, īpašnieks lūdz atbrīvot īrēto dzīvokli, jo
grib to pārdot. Īres līgums rakstiski nav noslēgts, īpašnieks dzīvokli lūdza atbrīvot mutiski;
Īrētajā dzīvoklī ir atslēgta elektrība, jo netika par to maksāts, kā arī netiek maksāti rēķini par
komunālajiem maksājumiem, jo nav pietiekoši naudas līdzekļu;
vienas Personas ģimene meklē iespēju dzīvokli īrēt citur, bet līdz šim nav izdevies atrast
piemērotu variantu, jo daudzviet prasa priekšapmaksu vai iemaksāt drošības naudu, bet
ģimenei nav tādu līdzekļu;
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu pirmo daļu - Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai
(ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir
attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
1) attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta pirmās daļas 2.punktu;
2) tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
3) persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu, un pamatojoties uz Ropažu
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu
novadā” 10.pantu Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem
nosacījumiem:
10.1.attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā
ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”;
10.2.tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
10.3.persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Atteikt piešķirt sociālo dzīvokli vienai Personai.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram
„Dzīpari”.
2. Izskatot vienas Personas 04.01.2011. saņemto iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, tika
konstatēts:
viena Persona un vienas Personas vīrs ir reģistrēti bezdarbnieki bez pabalsta;
viena Persona un vienas Personas vīrs bija uzaicināti uz 12.01.2011. Sociālo jautājumu
komitejas sēdi, bet neieradās. Sociālā darbiniece sazinājās ar vienu Personu telefoniski un
viena Persona paskaidroja, ka esot sajaukusi datumus un arī naudas neesot par ko atbraukt.
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viena Persona un vienas Personas vīrs ir izlikti no dzīvokļa Straumēni 1 – 16, Ropažu
novads. Dzīvoklis Straumēni 1 – 16 piederēja vienai Personai, bet vienas Personas meita
dzīvokli pārdeva, jo viena Persona viņai bija uzrakstījusi pilnvaru, kas vienas Personas
meitai deva pilnvaras dzīvokli pārdot. Pēc Zemesgrāmatas datiem, meita 21.09.2010.
dzīvokli pārdeva trešajai personai, vienu Personu par to neinformējot;
Dzīvokļa jaunais īpašnieks vienu Personu un vienas Personas vīru 23.12.2010. izlika no
dzīvokļa ar visām mēbelēm;
viena Persona un vienas Personas vīrs pirmo nakti pavadīja pie radiem, pēc tam sāka dzīvot
dārza būdiņā, kurā nav elektrības, nav apkures.
Uz doto brīdi viena Persona dzīvo daudzdzīvokļu mājas pagrabā, kur nav ne logu, ne ūdens,
ne tualetes. Ēst iet gatavot pie vecmammas.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 15.panta Pašvaldībai ir
tiesības atteikt atzīt personu (ģimeni) par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību sociālā dzīvokļa
izīrēšanā 15.2.punktu piecus gadus pēc tam, kad ar attiecīgās personas piekrišanu dzīvoklis pārdots
vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo
dzīvokli,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis,
V.Šlēgelmilhs), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Atteikt piešķirt sociālo dzīvokli vienai Personai.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram
„Dzīpari”.
3.§
Par līguma apstiprināšanu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu

Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta 30.12.2010. sēdes protokolu Nr.32 §1 par
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību vienai Perswonai,
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23.panta 3.punktu, 27.01.2010.
Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ropažu novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība” 8.3.punktu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt 30.12.2010. gadā noslēgto Līgumu Nr.17 ar Mālpils novada pašvaldības
aģentūru „Mālpils sociālais dienests” par vienas Personas, uzturēšanos Mālpils sociālās
aprūpes centrā.
Samaksu par vienu Personu uzturēšanu ilgstošā sociālās aprūpes iestādē veikt no
Sociālā budžeta līdzekļiem.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari” un
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
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4.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par grozījumiem
Ropaţu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropaţu
novadā”

Izskatot Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes iesniegto lēmumprojektu un
paskaidrojuma rakstu,
konstatēts, ka izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas, jo
pašreizējos saistošajos noteikumos paredzētā naudas summa bērna uzturam Ls 45,00
mēnesī ir nepietiekoša, jo nepieciešami līdzekļi arī apģērba, apavu un higiēnas preču, kā arī
mācību līdzekļu iegādei;
bērna interesēs ir augt ģimenes vidē, laimes, mīlestības un izpratnes atmosfērā, jo gadījumā,
kad bērns tiek šķirts no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa,
audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē;
izdevumus par bērna uzturēšanos audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē sedz pašvaldība,
kura bērnu ievietojusi ārpusģimenes aprūpes iestādē. Viena bērna uzturēšanās ārpusģimenes
aprūpes iestādē vidēji mēnesī izmaksā Ls 300,00,
ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo
daļu, 36.panta otro daļu, Bāriņtiesu likuma 25.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis,
V.Šlēgelmilhs), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.4 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31’”Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ropažu novadā” projektu (Pielikums Nr.1).
Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31’”Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ropažu novadā” pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides un reģionālās attīstības ministrijai.
5.§
Par parāda par elektroenerģiju samaksu daudzbērnu ģimenei
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 12.01.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu ar lūgumu palīdzēt apmaksāt parādu par elektroenerģiju,
un Bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes Sociālajā dienestā saņemto 11.01.2011. vēstuli par
nepilngadīgo bērnu interešu ievērošanu ar lūgumu iespēju robežās sniegt palīdzību, lai atrisinātu
jautājumu par elektrības pieslēgšanu ģimenes pastāvīgajā dzīves vietā,
Konstatēja:
vienai Personai ir atslēgta elektroenerģijas padeve, jo parāds par elektroenerģiju uz
29.12.2010.sastāda Ls 1318,46.
viena Persona ir reģistrēts bezdarbnieks, vienas Personas sieva atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā, ģimene audzina 7 nepilngadīgus bērnus, dzīvo sociālā dzīvoklī Zītari 5 – 5,
Tumšupe, Ropažu novads;
viena Persona 29.12.2010. rakstīja iesniegumu AS „Latvenergo” par izlietotās
elektroenerģijas parāda samaksu;
viena Persona 04.01.2011. ir noslēdzi vienošanos ar AS „Latvenergo” par parāda apmaksu.
Pirmā iemaksa sastāda Ls 400,00 un tā ir jāsamaksā līdz 26.01.2011, bet ģimenei tādu
naudas līdzekļu nav;
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Turpmāk līdz 26.12.2011. katru mēnesi ir jāmaksā parāds Ls 84,00 un tekošais rēķins, ja tas
netiks pildīts, elektroenerģiju atslēgs bez brīdinājuma. Viena Persona apņemas ievērot
vienošanos un laicīgi nomaksāt parādu un tekošo rēķinu, ko apliecinājis rakstiski;
Elektrības trūkuma dēļ vecāki nevar nodrošināt bērnu vajadzībām atbilstošus dzīves
apstākļus, kas īpaši jūtams ziemas periodā;
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro
daļu – visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldības
institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un
citas tiesībaizsardzības iestāde, prioritāri ir jānodrošina bērnu tiesības un intereses, un 10.panta
pirmo daļu – bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas
nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis,
V.Šlēgelmilhs), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav, balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt vienai Personai Ls 400,00 elektroenerģijas parāda samaksai un naudas līdzekļus
pārskaitīt AS „Latvenergo”.
Samaksu veikt no sociālā budžeta līdzekļiem.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai, Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”
un Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
6.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes 2010.gada 20.decembra
lēmuma Nr.10-9/14-1 atcelšanu
Ziņo A.Cibuļskis
Izskatot SIA „St. Martin” 2010.gada 28.decembra iesniegumu Nr.28-12/11 par Ropažu novada
pašvaldības Būvvaldes 2010.gada 20.decembra lēmumu Nr.10-9/14-1, ar kuru nolemts izsludināt
būvieceres publisko apspriešanu mobila konteinera koģenerācijas stacijas būvniecībai nekustamā
īpašumā „Pagastmāja - parks” kopējā platība 1,8 ha (nomas zemes platība 0,02 ha), kadastra
Nr.80840090337, Ropažos, Ropažu novadā, atcelšanu un juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto
priekšlikumu kā arī ņemot vērā un ievērojot:
Likuma „Par pašvaldībām” 47.pantu;
Likuma „Par ietekmi uz vidi” 4.pantu;
Ka būviecere neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumam „Objekti,
kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” un 2.pielikumam „Darbības, kurām
nepieciešams sākotnējais izvērtējums”;
2007.gada 22.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās
apspriešanas kārtība” 7.punktu;
2010.gada 6.oktobrī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas lēmumu Nr.1.-6.1-453, par
mobila konteinera koģenerācijas stacijas būvniecību 24 mēnešu laikā;
Ropažu novada domes 2010.gada 14.septembra lēmumu Nr.10 Prot.Nr.2, ar kuru nolemts
piekrist koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu 600kW un siltums 765kW izbūvei uz
iznomātā zemes gabala - „Pagastmāja - parks” kopējā platība 1,8 ha (nomas zemes platība
0,02 ha), kadastra Nr.80840090337;
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un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
A.Cibuļskis: Lūdzu, kurš vēlas izteikties par šo jautājumu?
V.Šlēgelmilhs: Man ir jautājums: „Vai tās ir pamatotas runas, ka SIA „St. Martin” ir deputāta, darbinieka
pietuvināts uzņēmums?”
A.Cibuļskis: Man nav informācija.
V.Šlēgelmilhs: Nav?
A.Cibuļskis: Nav.
A.Turkupols: Man gan ir, vai pateikt skaidri un gaiši?
A.Cibuļskis: Jā, lūdzu.
A.Turkupols: Tā (SIA „St. Martin”) ir Baklāna (J.Baklāns – Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors)
kungam pietuvināta firma.
A.Cibuļskis: Vai Jūs oficiāli sniedzat paziņojumu, kurš tiek nofiksēts, ka J.Baklāna kungam ir pietuvināta
persona SIA „St. Martin”?
A.Turkupols: Jā, es to akceptēju.
A.Cibuļskis: Lūdzu deputāti balsojam, kas par šādu lēmumprojektu?

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdaci), „Pret”- 2 balsis
(A.Turkupols, V.Šlēgelmilhs), „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis), balsošanā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes 2010.gada 20.decembra lēmumu Nr.10-9/14-1, ar
kuru nolemts izsludināt būvieceres publisko apspriešanu mobila konteinera koģenerācijas stacijas
būvniecībai nekustamā īpašumā „Pagastmāja - parks” kopējā platība 1,8 ha (nomas zemes platība
0,02 ha), kadastra Nr.80840090337, Ropažos, Ropažu novadā;
Uzlikt par pienākumu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izsniegt SIA „St. Martin”
arhitektūras un plānošanas uzdevumu mobila konteinera koģenerācijas stacijas būvniecībai
nekustamā īpašumā „Pagastmāja - parks” kopējā platība 1,8 ha (nomas zemes platība 0,02 ha),
kadastra Nr.80840090337, Ropažos, Ropažu novadā;
Uzlikt par pienākumu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Sabiedrisko attiecību daļai
informēt sabiedrību par būvieceri, ar kuras palīdzību tiks veicināta siltumapgāde un
energoefektivitāte, ievietojot informāciju vietējā laikrakstā „Ropažu Vēstis” un pašvaldības mājas
lapā internetā www.ropazi.lv.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ropaţu pagasta
domes 2003.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par ēku un būvju atslēgšanu no
centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas un
jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” pieņemšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto 26.01.2011. saistošo
noteikumu projektu „Par Ropažu pagasta domes 2003.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par
ēku un būvju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas,
rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” kā arī ņemot vērā un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešajā
daļā un 43.panta ceturtajā daļa noteikto, ka saistošos noteikumus dome, pildot deleģētās valsts
pārvaldes funkcijas un valsts pārvaldes uzvedumus var pieņemt tikai, ja tas paredzēts likumā vai
Ministru kabineta noteikumos, kā arī ievērojot, ka likumdevējs grozot Enerģētikas likuma 51.panta
otro daļu ir izslēdzis deleģējumu pašvaldībai izdot saistošos noteikumus „Par ēku un būvju
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atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas,
rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību”.
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošos noteikumus Nr.1 „Par Ropažu
pagasta domes 2003.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par ēku un būvju atslēgšanu
no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas
un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību” atzīšanu par
spēku zaudējušiem”.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim triju darba dienu laikā pēc
Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ropažu pagasta
domes 2003.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.12 „Par ēku un būvju atslēgšanu no
centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālas siltumapgādes ierīkošanas, rekonstrukcijas un
jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija).
8.§
Par Ropaţu novada pašvaldības piekrišanu pašvaldības ceļa posmā „Āriņi - Mārzemnieki”
izbūvei un uzturēšanai, derīgo izrakteņu izvešanai no karjera „Jaundutkas”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna un Ropažu novada pašvaldības
juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto priekšlikumu kā arī ņemot vērā un ievērojot:
Ropažu novada domes 2010.gada 25.augustā pieņemto lēmumu Nr.49 Prot. Nr.8 „Par
projekta turpmāko izstrādi derīgo izrakteņu atradnei „Jaundutkas””, ar kuru tika nolemts
atbalstīt derīgo izrakteņu izstrādi karjerā „Jaundutkas”;
Ropažu novada domes 2010.gada 27.oktobra pieņemto lēmumu Nr.24 Prot. Nr.12 „Par
sadarbību projekta realizācijā”, ar kuru nolemts noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „VIA” un
Ropažu novada pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu 200,00 latu (divi simti) apmērā,
šos finansu līdzekļus novirzot Ropažu novada pašvaldības ceļa posma „Jaundutkas Remīne” projekta izstrādei, saņemot no SIA „VIA” 1500 m3 (gada apjoms) dolomīta
šķembas ceļu infrastruktūras uzturēšanai;
2010.gada 22.novembrī noslēgto Sadarbības līgumu ar SIA „VIA” par kopēju projekta
realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas”;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist noslēgt vienošanos (vienošanās projekts pielikumā) ar SIA „VIA” par Ropažu
novada pašvaldības īpašumā esošā ceļa „Āriņi - Mārzemnieki” ar kadastra Nr.80840170081
projektēšanu, izbūvi (ar asfaltbetona segumu) un uzturēšanu derīgo izrakteņu izvešanai no
karjera „Jaundutkas”, kadastra Nr.80840170034, atbilstoši paredzamajai slodzei, kā arī
atbilstoši Pašvaldības Būvvaldes izsniegtajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam un
Darbu veicēja sastādītajai tāmei (tāme pielikumā);
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot vienošanos ar
SIA „VIA” par Ropažu novada pašvaldības īpašumā esošā ceļa „Āriņi - Mārzemnieki” ar
kadastra Nr.80840170081 projektēšanu, izbūvi (ar asfaltbetona segumu) un uzturēšanu
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derīgo izrakteņu izvešanai no karjera „Jaundutkas”, kadastra Nr.80840170034 un organizēt
vienošanās noslēgšanu iepriekš veicot saskaņojumus ar R.Gremzi, A.Rubeni, J.Baklānu,
A.Cibuļski.
9.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Zaķulejas”, Ropaţu novads
Izskatot Andreja Pčolkina 2011.gada 6.janvāra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas
mērķi nekustamajām īpašuma „Zaķulejas” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0529,
tika konstatēts:
zemes vienībai adrese „Zaķulejas”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 008 0529;
zemes gabala platība 0.53ha;
pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – būvniecības iecere, ir uzsākta dzīvojamās un
saimniecības ēku būvniecības projekta izstrāde 0.5ha platībā;
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 maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja noteiktais
lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa
maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu.
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Nekustamajam īpašuma „Zaķulejas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 008
0529, platība 0.53 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu
dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,25 ha;
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 0.28ha;
Precizēt nekustamā īpašuma adresi „Zaķulejas”, Zaķumuiža, Ropažu novads (adresācijas
kods 108);
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Andrejam Pčolkinam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14,
Rīga, LV1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Ropažu
novada pašvaldības nodokļu administratorei – A.Bernhardei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Jaunbagumi 32” Ropaţu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Vello Kūsika iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „Jaunbagumi 32” reģistrācijai
Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsones Tatjanas Siricas (TATJANA SIRICA) vārda un izvērtējot
Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
Darījumu apliecinošs dokuments – Dāvinājuma līgums, kas noslēgts privātā kārtā 2010.gada
10.novembrī;
Apdāvinātā – Tatjana Sirica nav Latvijas Republikas pilsone.
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Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis 0,1425ha, „Jaunbagumi 32”, kadastra Nr.8084 008 0438 - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti
Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunbagumi 32” kadastra Nr.8084 008 0438, 0.1425ha platībā
iegūšanai īpašumā uz Tatjanas Siricas (TATJANA SIRICA) vārda, ar zemes izmantošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
- Vello Kūsikam,
- Tatjanai Siricai,
- Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084,
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Natuļi”
Izskatot nekustamā īpašuma “Natuļi” līdzīpašnieka Ērika Ustinoviča iesniegumu par zemes
ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Natuļi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 010 0040,
izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika
konstatēts :
LR MK 11.12.2007. noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
nosaka izstrādes kārtību;
Projekts izstrādāts atbilstoši Ropažu novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem
Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas
kārtība”;
Ropažu novada domes 25.03.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Ropažu novada teritorijas
plānojuma grozījumi” noteicis plānoto teritorijas izmantošanu – savrupmāju dzīvojamā
teritorija (DzS2)
Nekustamā īpašuma “Natuļi” zemes vienības platība ir 3.29 ha, kadastra Nr.8084 010 0040,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Natuļi” zemes ierīcības projektu;
Piekrist nekustamā īpašuma „Natuļi” zemes vienības sadalīšanai, kadastra Nr.8084 010
0040, atdalot 1 (vienu) zemes gabalu 1.2ha platībā.
- Noteikt nekustamam īpašumam „Natuļi” 2.09.ha platībā –
- adresi - “Natuļi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV2135
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zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (NĪLM kods 0101).
apgrūtinājumus –
 12030303 – 0.37ha;
 120502 – 0.01ha;
 12050101 – 0.13ha;
 110402 – 0.14ha.
- Noteikt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Ņineļi” 1.2.ha platībā –
- adresi - “Ņineļi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV2135
- zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (NĪLM kods 0101).
- apgrūtinājumus –
 12030303 – 0.14ha;
 110402 – 0.06ha;
 120502– 0.01ha.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
- Aleksejam Silovam,
- Ritai Rudukai,
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
-

12.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Izskatot Gunāra Ceplīša (pilnvara Nr.6458 un Nr.02-11), 2011.gada 4.janvāra iesniegumu ar
lūgumu piešķirt nosaukumu nekustamā īpašuma „Ķiseni”, Tumšupe, Ropažu novads zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0005 un 8084 005 0006, ņemot vērā iepriekš minēto un
to, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 14.2.apakšpunkts nosaka
„ciemu teritorijās, kur nav ielu un apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, piešķirot nosaukumu”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma „Ķiseni”, Tumšupe, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 010
0004, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu Nr.8084 005 0005, 14.7ha platībā un 8084
005 0006, 3.7ha platībā nosaukumu „Lejasķiseni”, Tumšupe, Ropažu novads, LV-2135.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
- Georgam Gražulim,
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par ūdensvada ierīkošanu dzīvojamā mājā „Bērziņi”, Ropaţos, Ropaţu novadā
16.11.2010. Attīstības komitejas sēdē Prot. Nr.10 §2, kurā nolēma uzdot SIA „Ciemats” apsekot
objektu adresē „Bērziņi” dz. 3, Ropažos, Ropažu novadā un konstatēt faktisko ūdens vada stāvokli.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.01.2011. reģistrēto Nr.54 SIA „Ciemats” 22.12.2010. vēstuli
Nr.2.3.1/325 par Ropažu novada pašvaldības īpašuma (dzīvojamā māja) adresē „Bērziņi”, Ropažos,
Ropažu novadā apsekošanu un ūdensvada ierīkošanas faktiskā stāvokļa novērtēšanu un izvērtējot
pievienotās dokumentus (tāmes):
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot SIA „Ciemats” ierīkot ūdens aku Ropažu novada pašvaldības īpašumā adresē
„Bērziņi”, Ropažos, Ropažu novadā, LV 2135.
Uzdot SIA „Ciemats” finanšu līdzekļu aprēķinu (tāme par darbu izmaksām un materiāliem)
iesniegt Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļā.
14.§
Par elektroenerģijas skaitītāja nomaiņu adresē „Liģeri” dz. 2, Kākciemā, Ropaţu novadā
16.11.2010. Attīstības komitejas sēdē Prot. Nr.10 §1, kurā nolēma Uzdot SIA „Ciemats” apsekot
objektu adresē „Liģeri” dz. 2, Kākciemā, Ropažu novadā un konstatēt faktisko elektroenerģijas
skaitītāja stāvokli.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.01.2011. reģistrēto Nr.53 SIA „Ciemats” 29.12.2010. vēstuli
Nr.2.3.1/324 par Ropažu novada pašvaldības īpašuma (dzīvojamā māja) adresē „Liģeri” dz. 2,
Kākciemā, Ropažu novadā apsekošanu un elektroenerģijas skaitītāja faktiskā stāvokļa novērtēšanu
un izvērtējot pievienotās dokumentus (tāmes):
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot SIA „Ciemats” veikt elektroenerģijas skaitītāja nomaiņu Ropažu novada pašvaldības
īpašumā adresē „Liģeri” dz. 2, Kākciemā, Ropažu novadā, LV 2135.
Uzdot SIA „Ciemats” finanšu līdzekļu aprēķinu (tāme par darbu izmaksām un materiāliem)
iesniegt Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļā.
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ziņo: Ropažu novada domes 26.01.2011. sēdē deputāts A.Turkupols
sniedz publisku informāciju, ka šodien (26.01.2011.) M.Bumbieris iedeva sērkociņus, lai Ropažu
domi nodedzinātu.
15.§
Par pašvaldības ceļa Valtersalas - Mintūţi, Ropaţu novada piekritību Ropaţu novada
pašvaldībai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par ceļa Valtersalas – Mintūži,
kadastra Nr. 8084 004 0563, piederību pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes (padomes)
lēmumu,………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos ”noteiktajā termiņā.”
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.
pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”
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Savukārt šeit citētā likuma 6. panta astotās daļas noteikumi nosaka, ka: “lauku apvidu un
pilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. decembrim……nav pieņemts un Valsts zemes
dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums …..par zemes piederību,
piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita
rezerves fondā.”
Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes sniegtā informācija,
kas izriet no Ropažu novada pašvaldības Finansu un Attīstības daļas rīcībā esošiem datiem
par pašvaldības ceļu Valtersalas-Mintūži, ka minētais ceļš ir pašvaldībai piekritīgs objekts.
(ar Ropažu pagasta padomes 1992.gada 14.februāra 20.sasaukuma 13.sesijas lēmumu).
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 “Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.
punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu,
aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts
un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta ceturtās daļas noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.”
Ceļš Valtersalas-Mintūži ir transporta infrastruktūras objekts, un ekspluatāciju nodrošinošā
stāvoklī tiek uzturēts par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumi paredz, ka
pašvaldību autonomā funkcija ir: “gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana;….).
Vadoties no augstāk minētajām likumdošanas normām un ņemot vērā Ropažu novada
pašvaldības mērķus un pienākumus ielu un ceļu turpmākās apsaimniekošanas un racionālas
izmantošanas sfērā,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noteikt ka zeme zem pašvaldības ceļa Valtersalas – Mintūži, kadastra Nr. 8084 004 0563
ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai ~ 2.57 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zeme dabā
uzmērot) saskaņā ar pielikumu Nr. 1;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
16.§
Par zemi zem pašvaldībai piekrītošajām ēkām „Augšciema Stacija”, Augšciems, Ropaţu
novads, piekritību Ropaţu novada pašvaldībai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par pašvaldības nekustamo īpašumu
„Stacija Augšciems”, kas atrodas Latvijas Dzelzceļa nodalījuma joslā ar kadastra Nr. 8084 011
0166, piekritību Ropažu novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
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Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes (padomes)
lēmumu,………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos ”noteiktajā termiņā.”
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.
pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”
Savukārt šeit citētā likuma 6. panta astotās daļas noteikumi nosaka, ka: “lauku apvidu un
pilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. decembrim……nav pieņemts un Valsts zemes
dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums …..par zemes piederību,
piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita
rezerves fondā.”
Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes sniegtā informācija,
kas izriet no Ropažu novada pašvaldības Finansu un Attīstības daļas rīcībā esošiem datiem
par pašvaldības īpašumu „Stacija Augšciems”, ka minētajā īpašumā esošās ēkas un būves ir
pašvaldībai piekritīgs objekts. (ar Valsts AS „Latvijas Dzelzceļš” 2000.gada 29.novembra
Valdes lēmumu Nr.16/114 „Par Valsts AS Latvijas Dzelzceļš nekustamā īpašuma nodošanu
Ropažu pagasta pašvaldībai un LR MK 2002.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.221 „Par Valsts
nekustamās mantas nodošanu Rīgas rajona Ropažu pagasta pašvaldības īpašumā).
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 “Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.
punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu,
aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts
un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta trešās daļas noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas.”
Pašvaldības īpašums „Stacija Augšciems” sastāv no dzīvojamās divstāvu ēkas ar sešiem
dzīvokļiem un ekspluatāciju nodrošinošā stāvoklī tiek uzturēta par pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
un saskaņā ar Attīstības komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noteikt ka zeme zem pašvaldības īpašumu „Stacija Augšciems”, ir piekritīga Ropažu
novada pašvaldībai ~ 0.66 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zeme dabā uzmērot) saskaņā ar
pielikumu Nr. 1;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
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Sēdes pārtraukums: 14.55 – 15.10
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
17.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar A.Lindi
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas Valdas Lasmanes priekšlikumu par
autotransporta patapinājuma līguma noslēgšanu ar Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes
speciālistu teritorijas plānošanas jautājumos Aināru Lindi par vieglās automašīnas BMW 318 valsts
Nr.FF4431 izmantošanu Ropažu novada Būvvaldes speciālista teritorijas plānošanas jautājumos
darba pienākumu veikšanai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu
Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,
personas kods, adrese
Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Ainārs Linde
BMW 318
FF4431
WBAAL31040JJ43973
Benzīns, E95
10 litri
100 litri
01.02.2011 – 31.12.2011
Administrācija

Būvvaldes
speciālista
teritorijas
plānošanas
jautājumos darba pienākumu veikšanai
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot un noslēgt
autotransporta patapinājuma līgumu iepriekš saskaņojot ar A.Rubeni.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai veikt līguma izpildes kontroli.

18.§
Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropaţu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §27
Ropažu novada pašvaldība nolēma piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Sporta laukums un
veloceliņš- bērnu kustību priekam, veselībai un drošībai” un 2.punktu izsaka jaunā redakcijā,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Izteikt 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §27, 2.punktu jaunā redakcijā:
„Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. izmaksas bez PVN
t.sk. neattiecināmās izmaksas no pašvaldības

LVL
7446,03
6103,30
1342,73 (PVN 22%)
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budžeta līdzekļiem
Attiecināmās izmaksas,
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
Kopējās pašvaldības izmaksas

6103,05
1525,76 (25% no attiecināmajām izmaksām)
4577,29 (75% no attiecināmajām izmaksām)
2868,74

19.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropaţu novadā” apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes priekšlikumus un
Ropažu novada pašvaldības juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto Ropažu novada pašvaldības
26.01.2011. saistošo noteikumu projektu ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Ropažu novadā” apstiprināšanu ,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošos noteikumus Nr.2 ”Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropažu novadā”;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim triju darba dienu laikā pēc
Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ropažu novadā” apstiprināšanas,
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija).
20.§
Par papildinājumiem 27.10.2010.Ropaţu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §29
Ropažu novada pašvaldība nolēma piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības
programmas projektu konkursā „Esošo sociālo, publisko un sadzīves pakalpojumu attīstība un to
pieejamības uzlabošana” ar projektu „Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Zaķumuižas sporta zālei”
un papildina lēmumprojektu ar finanšu plānu
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
papildināt 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.12 §29 par piedalīšanos ELFLA
projektu konkursā ar precizētu finanšu plānu:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL

no

10602,95
8762,76
2190,69 (25% no attiecināmajām izmaksām)
6572,07 (75% no attiecināmajām izmaksām)
1840,19 (PVN 21% )
4030,88
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21.§
Par Nomas maksas samazināšanu VAS „Latvijas Pasts” nomātajām telpām
Rīgas ielā 13, Ropaţos, Ropaţu novadā
Izskatot VAS „Latvijas Pasts” 2010.gada 23.decembra iesniegumu Nr.04-2.2/705, kurā izteikts
lūgums samazināt par 50 % 2007.gada 25.maija telpu nomas līgumā Nr.2 noteikto nomas maksu Ls
3,00 par vienu m2 telpām adresē: Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, ar kadastra apzīmējumu
Nr80840090074001, 142,3 m2 platībā un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna un
juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto priekšlikumu kā arī ņemot vērā un ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt VAS „Latvijas Pasts” nomas maksu telpām adresē: Rīgas iela 13, Ropaži,
Ropažu novads, ar kadastra apzīmējumu Nr80840090074001, 142,3 m2 platībā, nosakot
Ls 2,40 par vienu m2;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot grozījumus
2007.gada 25.maija telpu nomas līgumā Nr.2, nosakot, ka grozījumi stājas spēkā
2011.gada 1.februārī un ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, un organizēt līguma
grozījumu noslēgšanu iepriekš veicot saskaņojumus ar A.Rubeni, J.Baklānu, A.Cibuļski.
22.§
Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā
Saskaņā ar 01.12.2009. likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” ar grozījumiem 23.06.2010., Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem
Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu,
kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” ar grozījumiem 21.07.2010.;
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, I.Gailītis,
K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (A.Turkupols, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 25.11.2010. darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma pielikuma 4 daļas – „Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centrs” amatu sarakstā:
- amatu sētnieks (amata klasifikatora kods 9613 01) – izslēgt no Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” amatu saraksta;
- amatu apkopējs (amata klasifikatora kods 9112 01) – izslēgt no Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” amatu saraksta;
- amatu ēku un teritorijas uzraugs (amata klasifikatora kods 9629 07), paredzot amatalgas
līmeni no 250,00 līdz 460,00 Ls apmērā – izveidot Ropažu novada pašvaldības Sociālā
dienesta centrs „Dzīpari” amatu sarakstā.
Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības 25.11.2010. darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikumu.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam kontrolēt lēmuma izpildi.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”, Ropažu novada pašvaldības
un attīstības daļai, J.Baklānam.
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23.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ropaţu
novada pašvaldības 2011. gada budţetu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu un 46 . punktu, LR likumu „Par
pašvaldību budžetiem” , 20.12.2010. LR likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, kā arī izskatot
pašvaldības iestāžu, struktūrvienību pieprasījumus 2011. gada budžetam:
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, I.Gailītis,
K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Noteikt Ropažu novada pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam ieņēmumos kopā Ls
76648,00,t.sk.:
- autoceļu fonds
-Ls 60648,00;
- dabas resursu fonds -Ls 16000,00.
Noteikt pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam izdevumos atbilstoši funkcionālām
kategorijām Ls 82746,00, paredzot:
- rezerves fondu:
 autoceļu fonds
- Ls 5740,00;
 dabas resursu fonds
- Ls 5000,00;
- kases apgrozāmo līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.- Ls 0,00.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, I.Gailītis,
K.T.Hēla), „Pret”- 2 balsis (A.Turkupols, V.Šlēgelmilhs), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos, sadalījumā
pa ieņēmumu veidiem - Ls 2900477,00 un finansēšanas līdzekļus: VK kredīti ES projektu
realizācijai – Ls 340000,00, pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2011. - Ls 666077,00.
Noteikt pašvaldības pamatbudžetu 2011. gadam izdevumos atbilstoši funkcionālām
kategorijām Ls 3776163,00, paredzot :
- rezerves fondu Ls 30391,00;
- kases apgrozāmo līdzekļu atlikums uz 01.01.2012. - Ls 100000,00.
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības „Paskaidrojuma rakstu par Ropažu novada
pašvaldības budžetu 2011.gadam”.
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2011. gada budžetu”.
Sēdes pārtraukums: 16.20 – 16.30

24.§
Par aizņēmumu no Valsts kases Satiksmes Ministrijas apstiprinātā projekta ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gadam ietvaros „Satiksmes drošības
uzlabojumi Ropaţu novada apdzīvotās vietās” realizācijai
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošiem noteikumiem Nr.3 „ Par Ropažu
novada pašvaldības 2011. gada budžetu „ un pamatojoties uz Satiksmes Ministrijas projekta
iesnieguma „ Satiksmes drošības uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotās vietās”, Nr.
3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/091 apstiprinājumu ( kopējās projekta izmaksas Ls 145220,00 ),
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un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,
Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis), „Pret”- 2 balsis (A.Turkupols,
V.Šlēgelmilhs), „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis), balsošanā nepiedalās - R.Skrebs, K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist aizņēmuma ņemšanai Ls 140000,00 no Valsts kases „Satiksmes drošības
uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotās vietās” projekta realizācijai.
Aizņēmumu Ls 140000,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks:
 01.07.2011. – Ls 42000,00;
 01.08.2011. – Ls 42000,00;
 01.09.2011. – Ls 56000,00.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2012.gada
jūliju.
25.§
Par aizņēmumu no Valsts kases Vides Ministrijas apstiprinātā projekta KPFI budţeta
programmas ietvaros „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem
uz atjaunojamiem resursiem” realizācijai
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2011. gada budžetu” un pamatojoties uz Vides Ministrijas projekta iesnieguma
„Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem”, Nr. KPFI-4/67 apstiprinājumu
(kopējās projekta izmaksas Ls 451300,00 ),
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,
Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 1
balss (A.Turkupols), „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs), balsošanā nepiedalās - R.Skrebs,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist aizņēmuma ņemšanai Ls 100000,00 no Valsts kases „Tehnoloģiju pāreja no
fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem” projekta realizācijai.
Aizņēmumu Ls 100000,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks:
 01.06.2011. – Ls 23000,00;
 01.07.2011. – Ls 34500,00;
 01.08.2011. – Ls 57500,00.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2012. gada
jūniju.

26.§
Par aizņēmumu no Valsts kases Vides Ministrijas apstiprinātā projekta KPFI budţeta
programmas ietvaros „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes
paaugstināšana Ropaţu novada pašvaldības ēkās” realizācijai
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2011. gada budžetu” un pamatojoties uz Satiksmes Ministrijas projekta
iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoaktivitātes paaugstināšana
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Ropažu novada pašvaldības ēkās ”, Nr. KPFI-7/90 apstiprinājumu ( kopējās projekta izmaksas Ls
300000,00 ),
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist aizņēmuma ņemšanai Ls 100000,00 no Valsts kases „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana un energoaktivitātes paaugstināšana Ropažu novada pašvaldības ēkās”
projekta realizācijai.
Aizņēmumu Ls 100000,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks:
 01.06.2011. – Ls 24000,00;
 01.07.2011. – Ls 36000,00;
 01.08.2011. – Ls 60000,00.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2012. gada
jūniju.
27.§
Par 2011. gada valsts mērķdotācijas apjoma sadali starp pašvaldības izglītības iestādēm
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 3 panta 1. un 3. punktu, kā arī iesniegto
izglītības iestāžu mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām laika posmam 2011.gada 1.janvāris līdz 2011.gada 31.augusts,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs,
I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls
215488 sadali:
- Ropažu vidusskola – Ls 152826;
- Zaķumuižas pamatskola – Ls 62662.
Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9889 sadali:
- Ropažu vidusskola – Ls 6593;
- Zaķumuižas pamatskola – Ls 3296.
Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Ls 27416 sadali:
- PII Annele – Ls 18030;
- PII Auseklītis – Ls 9386.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropažu vidusskolai, Zaķumuižas pamatskolai, PII „Annele”, PII „Auseklītis”.
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28.§
Par Ropaţu novada pašvaldības ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam SIA „Vilkme”, par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi” Ropaţu
novadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna un Ropažu novada pašvaldības
juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto priekšlikumu par Ropažu novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pašvaldības SIA
„Vilkme” (licences Nr.S 2118 (derīga no 2008.gada 25.marta līdz 2013.gada 24.martam) un
licences Nr.RI 10 AP 0024 (derīga no 2010.gada 29.marta līdz 2020.gada 28.martam)) sniegt
sabiedrisko pakalpojumu – Ropažu novada administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā „Getliņi”, un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)
punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanu, organizējot pašvaldības
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana).
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, I.Gailītis,
K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pašvaldības SIA „Vilkme” piešķirt ekskluzīvās tiesības
apglabāt sadzīves atkritumus poligonā „Getliņi”, kas savākti no Ropažu novada administratīvās
teritorijas;
Noslēgt Līgumu ar termiņu ne ilgāku par 2021.gada 1.februāri, ar sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju pašvaldības SIA „Ciemats” „Par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā „Getliņi””, ar kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apņemas sniegt
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumus Ropažu novada iedzīvotājiem, juridiskām un
publiskām personām (valsts iestādēm, pašvaldībai un tās struktūrvienībām);
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim organizēt Līguma „Par
pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi”” sagatavošanu un
slēgšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pašvaldības SIA „Vilkme” iepriekš saskaņojot ar
A.Rubeni un J.Baklānu.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
29.§
Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropaţu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §28
Ropažu novada pašvaldība nolēma piedalīties projektā „Mācību dabas takas Zaķumuižā Ropažu
novada iedzīvotājiem, skolēniem un tūristiem” pašvaldībai piederošā teritorijā, kas izsludināts
ELFLA atbalstu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, un veic grozījumus
27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §28 par Zaķumuižas pamatskolas atbalsta
biedrības piedalīšanos ELFLA projektu konkursā un lēmumu izsaka jaunā redakcijā,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Izteikt 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §28 jaunā redakcijā:
Piekrist projekta „Mācību dabas taka Zaķumuižas stadiona/parka teritorijā Zaķumuižas un Ropažu
novada iedzīvotājiem” realizēšanai pašvaldībai piederošā teritorijā,
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27.10.2010. Ropažu novada domes lēmums Prot. Nr.12 §28 spēkā līdz 2018.gada
31.maijam.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
30.§
Par statusa maiņu dzīvojamai platībai adresē Stacija Augšciems dz.2 un dz.4, Augšciems,
Ropaţu novads, LV-2135
Par statusa maiņu Ropažu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam pēc adreses Stacija
Augšciems dz.2 un dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV-2135, no pašvaldības īpašumā esošas
dzīvojamās plātības uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 19.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Ievērojot Ropažu novada teritorijā sociāli maznodrošināto personu pieprasījumu pēc palīdzības
dzīvojamās platības jautājumā un saskaņā ar 12.06.1997. likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām” (ar grozījumiem) 4.pantu noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem Nr.2 un
Nr.4 adresē Stacija Augšciems, Augšciems, Ropažu novads, LV-2135.
31.§
Par Leonīda Jākobsona deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2011.
reģistrēto Nikolaja Babina 25.11.2011. iesniegumu par Leonīda Jākobsona sniegto ziņu par
deklarētās dzīvesvietas „Priedes” 5 dz.14, Silakrogā, Ropažu novadā, anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 19.01.2011. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja no 27.05.2010. Leonīda Jākobsona deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes” 5 dz.14,
Silakrogā, Ropažu novadā;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste L.Knīsa nosūtīja
uzaicinājumu Leonīdam Jākobsonam uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Priedes” 5
dz.14, Silakrogā, Ropažu novadā ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
3.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes” 5 dz.14, Silakrogā, Ropažu novadā saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz 2011.gada 3.janvārim Leonīds
Jākobsons Ropažu novada pašvaldībā neieradās.
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste L.Knīsa iesniedza
Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai lēmumprojektu par Leonīda
Jākobsona deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, kas nosaka, ka šī likuma mērķis ir panākt, lai
ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
„attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, kas nosaka: „administratīvo aktu var
apstrīdēt viena mēneša laikā,” un 121.panta pirmo daļu „pārsūdzēto administratīvo aktu kā
administratīvo lietu izskata tiesā un 122.panta administratīvo lietu pirmajā instancē izskata
rajona tiesa”;
likuma „Par pašvaldībām” 47.panta otro daļu, kas nosaka, ka Domes izdotos administratīvos
aktus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā,

nolēma - anulēt Leonīda Jākobsona sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priede” 5
dz.14, Silakrogā, Ropažu novadā.
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 19.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei L.Knīsai anulēt
Leonīda Jākobsona sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes” 5 dz.14, Silakrogā,
Ropažu novadā.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Leonīdam
Jākobsonam un Nikolajam Babinam uz deklarēto dzīvesvietu („Priedes” 5 dz.14, Silakrogā,
Ropažu novadā, LV 2133), saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālistei L.Knīsai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32.§
Par apkures krāsns iegādi pašvaldības dzīvoklim
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 16.12.2010. iesniegto vienas Personas
iesniegumu ar lūgumu iegādāties „Jotul” tipa krāsniņu ievietošanai 22.12.2010. piešķirtajā
pašvaldības dzīvoklī Tumšupe 3 – 25, Tumšupe, Ropažu novads,
Konstatēja:
viena Persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, audzina 5 nepilngadīgus bērnus;
viena Persona dzīvo sociālajā dzīvoklī Zītari 5 – 1, Tumšupe, Ropažu novads;
Ropažu novada dome 22.12.2010. piešķīra pašvaldības dzīvokli Tumšupe 3 – 25, Tumšupē,
Ropažu novads, bet minētajā dzīvoklī nav apkures krāsns un cita veida apkure nav pieejama,
līdz ar to nevar pārvākties uz dzīvokli, jo nevar nodrošināt bērniem siltumu un pašai nav
tādu līdzekļu, lai nopirktu krāsni, dūmvadus un uzstādītu lietošanai,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 19.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot SIA „Ciemats” apsekot objektu adresē Tumšupe 3 – 25, Tumšupe, Ropažu novads,
LV 2135, konstatēt faktisko apkures sistēmas stāvokli un nodrošināt dzīvojamo platību ar
apkures sistēmu (ierīkot apkures krāsni).
Uzdot SIA „Ciemats” finanšu aprēķinu (darba tāmi un rēķinu par apkures sistēmu) iesniegt
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļā.
33.§
Par I.Stūrenieces un R.Ruciņa iesniegumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 17.01.2011. reģistrēto Ineses Stūrenieces 17.01.2011.
iesniegumu par dzīvokļa maiņu (sociālā dzīvokļa statuss) adresē „Zītari 5”, dz. 12, Tumšupe,
Ropažu novadā, LV 2135 un Ropažu novada pašvaldībā 17.01.2011. reģistrēto Romulda Ruciņa
17.01.2011. iesniegumu par dzīvokļu maiņu adresē „Straumēni 2”, dz.18, Zaķumuiža, Ropažu
novadā, LV 2133 (Ropažu novada pašvaldības īpašums) un šīs dzīvojamās platības īrnieku
(I.Stūreniece) parādu un komunālo maksājumu nomaksu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļa 17.01.2011. vēstuli Nr. 2-11.2/19,
kur Inese Stūreniece, tika uzaicināta uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komitejas sēdi
19.01.2011., lai uzklausītu viedokli par radušos situāciju, personīgi izsniedza Inese Stūreniecei.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļa 17.01.2011. vēstuli Nr. 2-11.2/20,
kur Romulds Ruciņš, tika uzaicināts uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komitejas sēdi
19.01.2011., lai uzklausītu viedokli par radušos situāciju, personīgi izsniedza R.Ruciņam.
Saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 19.01.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.1. un saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmās daļas noteikto pašvaldības pienākumu
sniegt sociālo palīdzību personām, kuras ir reģistrējušas savu pamatdzīvesvietu Ropažu novada
pašvaldības teritorijā un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta otrās daļu noteikto par personas tiesībām īrēt sociālo dzīvokli,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens, A.Turkupols, I.Līdacis,
V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (L.L.Batarevska),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzlikt par pienākumu I.Stūreniecei apliecināt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centram „Dzīpari”, savu kā personas, kura atbilst kā maznodrošinātā statusam un ir tiesīga
īrēt sociālo dzīvokli „Zītari 5”, dz. 12, Tumšupe, Ropažu novadā, LV 2135;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari” noslēgt īres līgumu
par sociālā dzīvokļa „Zītari 5”, dz. 12, Tumšupe, Ropažu novadā izīrēšanu I.Stūreniecei
viena mēneša laikā no brīža, kad persona varēs apliecināt maznodrošinātā statusu;
Uzdot SIA „Vilkme” noslēgt vienošanos ar Romuldu Ruciņu par dzīvokļa - „Straumēni 2”,
dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novadā, LV 2133, esošā faktiskā parāda ar SIA „Vilkme”
apmaksu pilnā apmērā, ja I.Stūreniecei ir noslēgusi īres līgumu par sociālā dzīvokļa īri
„Zītari 5”, dz. 12, Tumšupe, Ropažu novads;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim, sagatavot un organizēt
dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Romuldu Ruciņu adresē - „Straumēni 2”, dz.18,
Zaķumuiža, Ropažu novadā, iepriekš saskaņojot ar A.Rubeni un J.Baklānu, viena mēneša
laikā, ja I.Stūreniecei ir noslēgusi īres līgumu par sociālā dzīvokļa īri „Zītari 5”, dz. 12,
Tumšupe, Ropažu novads.
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DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
34.§
Par grozījumu veikšanu 25.11.2010. Ropaţu novada domes lēmumā Prot. Nr.13 §29
Ropažu novada pašvaldība nolēma piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības
programmas projektu konkursā „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma tehnoloģiju un programmu iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( t.sk. apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu ) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem” ar projektu „Florbols – Ropažu novada jauniešu aktivitātei” un papildina
lēmumprojektu ar finanšu plānu
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
papildināt 25.11.2010. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.13 §29 par piedalīšanos atklātā
ELFLA projektu konkursā ar precizētu finanšu plānu:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk.
neattiecināmās
izmaksas
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL

no

1641,29
1356,44
339,11(25% no attiecināmajām izmaksām)
1017,33 (75% no attiecināmajām izmaksām)
284,85 (PVN 21% )
623,96

35.§
Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīdus kārtībā
1. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Jāņa Stepānova, iecirknis Nr.58
(prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, LV-1039) pieprasījumu par parāda piedziņu no Hardija
Raica, turpmāk saukts Persona un parāda piedziņas vēršanu uz Personas piederošo nekustamo
īpašumu „Ķirši”,
un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo
īpašumu „Ķirši”, konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Ķirši”, kadastra Nr. 8084-015-0067, atrašanās
vieta, Kangari, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā,
nodalījuma nr. 100000110023,
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Ķirši” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-015-0067 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
17.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-73,
23.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-6824,
08.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-2160,
03.02.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-4763,
Ropažu novada pašvaldība 2010.gada 17.janvārī uzaicināja (vēstule Nr.2-11.2/16) Personu
uz Ropažu novada domes sēdi 26.01.2011., lai uzklausītu viedokli par radušos situāciju un
rastu problēmas risinājumu, kā arī uzaicinot parādnieku samaksāt parāda summu labprātīgi
līdz 26.01.2011.,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, uz domes sēdi nav ieradusies un nodokļa
parādu nav samaksājusi,
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Persona uz 17.01.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Ķirši” Ropažu novadā , ar kad. Nr. 8084-015-0067 Ls
19.78.
Ņemot 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 saskaņā 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,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no Hardija Raica nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
„Ķirši”, kadastra Nr.8084-015-0067, Ls 41.16, t.sk. pamatparāds Ls 17.55, nokavējuma nauda Ls
2.23 ( uz 17.01.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 21.38, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar APL 188.panta otro
daļu.
2. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Gintera Hmeļevska, iecirknis Nr.84
(prakses vieta Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) pieprasījumu par parāda piedziņu no Arņa
Kurzemnieka, turpmāk saukts Persona un parāda piedziņas vēršanu uz Personas piederošo
nekustamo īpašumu „Straumēni 1”-15,
un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo
īpašumu „Straumēni 1”-15, konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Straumēni 1”-15, kadastra Nr. 8084-900-0569,
atrašanās vieta, Zaķumuiža, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, nodalījuma nr. 1163 15,
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Straumēni 1”-15 Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0569 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
17.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-74,
20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4413,
26.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-1848,
Ropažu novada pašvaldība 2010.gada 17.janvārī uzaicināja (vēstule Nr.2-11.2/17) Personu
uz Ropažu novada domes sēdi 26.01.2011., lai uzklausītu viedokli par radušos situāciju un
rastu problēmas risinājumu, kā arī uzaicinot parādnieku samaksāt parāda summu labprātīgi
līdz 24.01.2011.,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, uz domes sēdi nav ieradusies un nodokļa
parādu nav samaksājusi,
Persona uz 17.01.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Straumēni 1”-15, Ropažu novadā , ar kad. Nr. 8084-9000569 - Ls 6.37.
Ņemot 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 saskaņā 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,
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atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no Arņa Kurzemnieka nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
„Straumēni 1”-15, kadastra Nr.8084-900-0569, Ls 16,21, t.sk. pamatparāds Ls 5.92, nokavējuma
nauda Ls 0.45 (uz 17.01.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 9.84, bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar APL 188.panta otro
daļu.
36.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropaţu novada domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Antona Cibuļska 21.01.2011. iesniegumu un
pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības nolikumu un Ropažu novada pašvaldības Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste,
I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (A.Turkupols), balsošanā nepiedalās - A.Cibuļskis, R.Skrebs),
Ropažu novada dome n o l e m j :
Piešķirt Ropažu novada domes priekšsēdētājam Antonam Cibuļskim ikgadējo atvaļinājumu
1 (vienu) kalendāro nedēļu ar 31.01.2011. līdz 06.02.2011. (ieskaitot) par darba periodu no
09.10.2009. līdz 08.10.2010.
Uzdot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raimondam Skrebam veikt Ropažu
novada domes priekšsēdētāja pienākumus A.Cibuļska atvaļinājuma laikā no 31.01.2011. līdz
06.02.2011. (ieskaitot).
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai veikt darba samaksu par
pienākumu pildīšanu Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raimondam
Skrebam, saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu, apstiprinātu ar Ropažu novada domes 25.11.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.13 §27.
Informāciju nodot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai, M.Grīgai.
37.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna 21.01.2011. iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
I.Līdacis), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols), „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome n o l e m j :
Piešķirt Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam atvaļinājumu:
– 1 (vienu) kalendāro nedēļu un 5 (piecas) kalendārās dienas no 31.01.2011. līdz
11.02.2011. ieskaitot.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atvaļinājuma laikā viņa darba
pienākumus veikt Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļas vadītājai
A.Rubenei, nosakot piemaksu par papildu darbu 20% apmērā.
Informāciju nodot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai, M.Grīgai.
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38.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Izskatot Ropažu novada pašvaldības izsniegtās izziņas par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma
tiesību izmantošanas laika periodā no 03.01.2011. līdz 21.01.2011., un pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 78.pantu un Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā
pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),
Ropažu novada dome n o l e m j :
Pieņemt zināšanai ka:
Ropažu novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Vizuļi”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 004 0541, 11.6 ha platībā, par pārdevēja SIA
„Kokvalde”, reģistrācijas Nr.40003783354, juridiskā adrese Ērkšķu iela 1a, Rīga, LV1029,
noteikto cenu LVL 8700.00 (Astoņi tūkstoši septiņi simti lati, 00s.);
Pircējs – SIA „Sondra Mežs”, reģistrācijas Nr. 50003871841, juridiskā adrese Skultes iela 1,
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV2161;
Ropažu novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Kalnasniedzes”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 008 0522, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8084 008 0432, adrese Kalna iela 12, Zaķumuiža, Ropažu novads, 0.3545ha
platībā, par pārdevēja SIA „Ezersaule”, reģistrācijas Nr.50103212961, juridiskā adrese
Mālkalnes prospekts 4-12, Ogre, LV5001 noteikto cenu LVL 2000.00 (Divi tūkstoši lati,
00s.);
Pircējs - Oļegs Jevglevskis;
Ropažu novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Kalnasniedzes”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 008 0522, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8084 008 0484, adrese Kalna iela 14, Zaķumuiža, Ropažu novads, 0.3867ha
platībā, par pārdevēja SIA „Ezersaule”, reģistrācijas Nr.50103212961, juridiskā adrese
Mālkalnes prospekts 4-12, Ogre, LV5001 noteikto cenu LVL 2000.00 (Divi tūkstoši lati,
00s.);
Pircējs- Mihaila Šavlova.
39.§
Par nekustamā īpašuma valdījuma līgumu ar SIA „Vilkme”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes priekšlikumu
noslēgt nekustamā īpašuma valdījumu līgumu starp Ropažu novada pašvaldību un SIA „Vilkme”
(pielikumā), sakarā ar to, ka iepriekšējā līguma termiņš ir beidzies 31.12.2010.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
I.Līdacis), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (A.Turkupols, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome n o l e m j :
Noslēgt nekustamā īpašuma valdījuma līgumu starp Ropažu novada pašvaldību un Ropažu
novada „Vilkme” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. Nr.40103073411, juridiskā adrese:
Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
Nekustamā īpašuma valdījuma līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā līdz 31.12.2015.
Līgumu noslēgt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
Uzdot L.Jodzēvičai organizēt nekustamā īpašuma valdījuma līguma noslēgšanu saskaņā ar
projektu.
Lēmumu nosūtīt SIA „Vilkme”, Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai,
L.Jodzēvičai un V.Tirzmalim.
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40.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
1. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības
jautājumos laika periodā no 19.12.2010. līdz 31.12.2010.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome n o l e m j :
Pieņemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos :
2-6/152 Par ugunsgrēka un trauksmes signalizāciju sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku
2-6/153 Par Ropažu novada pašvaldības administrācijas darba laiku 30.12.2010.
2-6/154 Par iepirkumu „Ropažu Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” un pirmsskolas
izglītības iestādes „Annele” renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes
prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”
1
2-6/154 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 04.01.2011. plkst. 16.00
2. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības
jautājumos laika periodā no 01.01.2011. līdz 21.01.2011.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome n o l e m j :
Pieņemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos :
2-6/1
Par iepirkumu „Ropažu novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu uzturēšanas darbi
ziemas sezonā”
2-6/2
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/3
Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
2-6/4
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2011.gada budžeta plāna izstrādi
2-6/5
Par līguma laušanu ar A.Cauni
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos
rīkojumus personāla jautājumos laika periodā no 20.12.2010. līdz 21.01.2011.,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
A.Turkupols, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome n o l e m j :
Pieņemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:
Nr.108-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar R.Gultnieku
Nr.109-p
Par V.Lasmanes dalību seminārā
Nr.110-p
Par darba algu
Nr.111-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar S.Bižānu
Nr.1-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar I.Dišleri
Nr.2-p
Par atalgojumu
Nr.3-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Lindi
Nr.4-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar V.Grāvīti
Nr.5-p
Par V.Tirzmaļa dalību seminārā „Tiesu prakse darba strīdu izšķiršanā”
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Pieņemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:
Nr.89-at
Par papildus atvaļinājuma piešķiršanu E.Eglājai
Nr.90-at
Par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
Nr.1-at
Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu S.Vīgantei
Nr.2-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu D.Filipsonei
Nr.3-at
Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu V.Tirzmalim
Nr.4-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Gremzei
Nr.5-at
Par ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu E.Eglājai
Nr.6-at
Par ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu L.Knīsai
41.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada FEBRUĀRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
15.02.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.02.2011.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
08.02.2011.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
15.02.2011.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
15.02.2011.
plkst.17.00
Domes sēde
23.02.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
katru piektdienu
plkst.11.00
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai
ekspluatācijā
pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju sēžu
vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Sēdi slēdz plkst. 16.50

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Antons Cibuļskis
/datums _______________________ /

Protokolē

Elīna Čudere
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