LATVIJAS REPUBLIKA
ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918666, e-pasts ropazi@ropazi.lv
AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7

Ropažu novadā
Ropaţu novada domes sēdes
protokols
2011.gada 25.maijā
Nr.8
Darba kārtība:
1. Par Guntara Siliņa apstiprināšanu par Ropažu novada domes deputātu
2. Par Aijas Kukules apstiprināšanu par Ropažu novada domes deputāti
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
3. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
4. Par M.Engeles iesnieguma izskatīšanu
5. Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā un īres tiesību
piešķiršanu sociālajos dzīvokļos
6. Par SIA „Vilkme” un R.Ruciņa iesnieguma izskatīšanu, īres tiesību piešķiršanu
I.Stūreniecei
7. Par SIA „Ciemats” iesnieguma izskatīšanu par iedzīvotāju parādiem sociālajā mājā
„Zītari 5”
Dzīvokļu komisijas atzinumi
8. Par Gata Priedes dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par Dmitrija Ļisihina dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Skaidrītes Tatarickas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Aijas Feiginas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par Harija Feldmaņa dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par Zaigas Grīnbergas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
14. Par Marikas Mordovinas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Finanšu komitejas atzinumi
15. Par SIA „Ciemats” priekšlikumu par apkures priekšapmaksu
16. Par SIA „Vilkme” priekšlikumu par apkures priekšapmaksu
17. Par SIA „Ciemats” vēstuli par parādu sociālajā un pašvaldības dzīvoklī
18. Par konceptuālo atbalstu par sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles izveidošanu
19. Par nekustamā īpašuma „Modriņi” būves (ATC ēka – pasts), kadastra Nr.8084 009 0442
002, telpas nomāšanas tiesību izsoles rīkošanu
20. Par zemes gabalu „Centra kūtiņas”, Ropažu novads, piekritību pašvaldībai un minētā
zemes gabala nodošanu nomā
21. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Brieži”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
22. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Kūlinieki”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
23. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Naglas”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
24. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Naglas”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
25. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Mucenieki 10”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
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26. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Jugla 119”,
Podkājas, Ropažu novads un minētā zemes gabala iznomāšanu
27. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā
28. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā
29. Par pašvaldībai piekritīgas zemes ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0395 nomasizsoles
organizēšanu
30. Par pašvaldībai piekritīgas zemes ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0395 nomas izsoles
organizēšanu
31. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0478
nomas izsoles organizēšanu
32. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084
016 0106 īpašums „Zīles-1”
33. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu nekustamajā īpašumā „Santas”
34. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu nekustamajā īpašumā „Kadiķi”
35. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Zaķu kūtis”
36. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Bajāri Nr. 70”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
37. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā „Silmalas”, Ropažu novads
38. Par nosaukuma piešķiršanu
39. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Jaunpavasari”
40. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Sauleskalni”
41. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Miezīši”, Ropažu novads
42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Pārslas”, Ropažu novads
43. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Ineši”, Ropažu novads
44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lejas”, Ropažu novads
45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mori”, Ropažu novads
46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mākoņi”, Ropažu novads
47. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lieljuglas”, Ropažu novads
48. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Rīki”, Ropažu novads
49. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Daigas”, Ropažu novads
50. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Norlejas”, Ropažu novads
51. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Ceriņu iela 3”, Ropažu novads
52. Par zemes lietošanas mērķa maiņas precizēšanu
53. Par nekustamā īpašuma „Ezeriņi” lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Ropažu
novada pašvaldībai
54. Par nekustamā īpašuma „Vecrankaži”, kadastra Nr.80840110129, atsavināšanas izsoles
rīkošanu
55. Par konkursa „Sakoptākā sēta” Ropažu novadā izsludināšanu
56. Par asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGY LATVIA„ 2010.gada pārskata
pieņemšanu zināšanai
57. Par biedrību „Volejbola klubs „Ropaži”” un „Ropažu partnerība” 2010.gada pārskatu
pieņemšanu zināšanai
58. Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
59. Par projektu „Dalītās atkritumu sistēmas ieviešana Ropažu novadā”
60. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2011.gadā
61. Par 20.04.2011. Ropažu novada domes sēdes lēmuma Prot. Nr.6 §48 „Par Tatjanas
Kostjučenko iesniegumu” atcelšanu, sakarā ar starp Ropažu novada pašvaldību un
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 10.03.2011. Nr. DIKS – 11 –
833 – lī noslēgto līgumu
62. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
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63. Par grozījumu veikšanu pašvaldības noslēgtajos autotransporta patapinājuma līgumos
par 2011.gadu
64. Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā
65. Par nomas līguma pagarināšanu ar AS „Swedbank”
66. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā
67. Par 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no AS „GrossKangarn” atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas nomaksu
68. Par 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Annas Grigaļūnes
atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
nomaksu
69. Par 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Arņa Zvaigznes
atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
nomaksu
70. Par 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Marijas Lipinas
atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
nomaksu
71. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
72. Par Sigitas Rotbaumas – Čudares iesniegumu
73. Par Ditas Lases iesniegumu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
74. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam Tomam Jankovskim
75. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai Margaritai Maksimovai
76. Par Vēsmas Eglītes iesniegumu
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
77. Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu
energoefektivitāti
78. Par 17.05.2011. Ropažu novada domes finanšu komitejas sēdes protokola Nr. 5 § 56 5.
punktu „Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aigara Sudmaļa atcelšanu, sakarā ar nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu
79. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 54”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
80. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
81. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu vidusskolas jumta renovācijai
82. Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
83. Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu
84. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
85. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
86. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2011. gada JŪNIJĀ
87. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
88. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:

Antons Cibuļskis

domes deputāti:

Ivo Skudiķis
Raimonds Skrebs
Valdis Vucens
Indulis Līdacis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Zigurds Blaus
Lija Lidija Batarevska
Sarmīte Šukste
Klaudija Terēza Hēla
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst. 14.10)
Ivars Gailītis
Aija Kukule
Guntars Siliľš

administrācijas
darbinieki:

izpilddirektors Jānis Baklāns
būvvaldes vadītājs Ainārs Linde
zemes lietu speciāliste, būvvaldes vadītāja vietniece Renāte Gremze
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Koleča
referente Līva Jodzēviča
finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Agita Rubene
nodokļu administratore Aina Bernharde
juriskonsults Valdis Tirzmalis
kapu pārzine, dārzniece Irēna Krote
saimniecības daļas vadītājs Pēteris Volovičs
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

valsts, pašvaldības
iestāţu un uzņēmumu
vadītāji un darbinieki:

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Pašvaldību pārraudzības departamenta Pārraudzības nodaļas
vadītājs A.Mičuls
SIA „Ciemats” valdes loceklis Andris Bartkevičs
SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
Ropažu sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” sociālā darbiniece Daiga Jokste
Ropažu pašvaldības policijas priekšnieks Vilnis Bleija
Zaķumuižas bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Ināra Skrodele
Ropažu novada Informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija Bināne
PII „Auseklītis” vadītājas v.i. Līga Studāne
PII „Auseklītis” skolotāja Ilze Cukmača
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
PII „Annele” metodiķe Vizma Mužika
PII „Annele” skolotāja Raina Zeltiľa
PII „Annele” lietvede Lāsma Ozoliľa
PII „Annele” skolotāja Gunta Jansone
PII „Annele” pārstāve Liene Kukule
PII „Annele” ēdināšanas pārzine Daiga Bērziľa
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Ropažu vidusskolas skolotāja Veronika Stiglica
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska
Zaķumuižas pamatsskolas direktore Alīne Prizeva
Ropažu novada deju kolektīva vadītāja Terēza Jozefa
masu mediju pārstāvji:

SIA „Rīgas Apriľķa Avīze” pārstāve Zane Brīvmane
SIA „Rīgas Apriľķa Avīze” ārštata korespondents Alens Turkupols

iedzīvotāji:

Kristīne Dūmiľa
Indulis Vīdušs
Juris Bērziľš
Uģis Urtāns
Andrejs Planders
Judīte Saida

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst.14.00
1.§
Par Guntara Siliņa apstiprināšanu par Ropaţu novada domes deputātu
Izskatot deputāta kandidāta Guntara Siliľa iesniegumu atsaucoties uz Ropažu novada vēlēšanu
komisijas 2011.gada 13.maija lēmumu Nr.3 1.§, ar kuru nolemts aicināt Guntaru Siliľu stāties
bijušā deputāta Alena Turkupola vietā, kā arī ievērojot Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma 43.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Guntaru Siliľu par Ropažu novada pašvaldības domes deputātu;
2. Iecelt Guntaru Siliľu Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sastāvā.
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 Aijas Kukules apstiprināšanu par Ropaţu novada domes deputātu
Izskatot deputāta kandidātes Aijas Kukules iesniegumu atsaucoties uz Ropažu novada vēlēšanu
komisijas 2011.gada 13.maija lēmumu Nr.3 1.§, ar kuru nolemts aicināt Aiju Kukuli stāties
bijušā deputāta Elmāra Kozlovska vietā, kā arī ievērojot Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma 43.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Aiju Kukuli par Ropažu novada pašvaldības domes deputātu;
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2. Iecelt Aiju Kukuli Ropažu novada pašvaldības Attīstības komitejas, Finanšu komitejas un
Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdē plkst. 14.10 ierodas Ropaţu novada domes deputāts
V.Šlēgelmilhs.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
3.§
Par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 18.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas ielā 12 - 17, istaba Nr.4,
Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas ielā 12 - 17, istaba
Nr.4, īres līgumu ar vienu Personu uz laiku no 01.03.2011. līdz 31.08.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 09.05.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas ielā 12 - 17, istaba Nr.3,
Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
mājām” 11.panta otro daļu, un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes
atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas ielā 12 - 17, istaba
Nr.3, īres līgumu ar vienu Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 08.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 6, Tumšupe, Ropažu
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novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu, un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 6, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 02.05.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 7, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 7, īres līgumu ar vienu Personu
uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 11.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 12, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 12, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 11.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 14, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 14, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 19.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 16, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 16, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 05.05.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 17, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 17, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
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Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 19.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 19, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 19, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 02.05.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 21, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 21, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 26.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 3 - 20, Tumšupe, Ropažu
novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta
otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
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Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 3 - 20, īres līgumu ar vienu
Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai, Zītari 3 - 20, Tumšupe, Ropažu novads, LV-2135 un Ropažu
novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 20.04.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3 - 61, istaba Nr.2, Silakrogs,
Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Silakrogs, Priedes 3 - 61, istaba Nr.2, īres līgumu
ar vienu Personu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 12.02.2011. iesniegto vienas Personas
iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 5 - 1, istaba Nr.1, Silakrogs,
Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Silakrogs, Priedes 5 - 1, istaba Nr.1, īres līgumu ar
vienu Personu uz laiku no 01.06.2011. līdz 30.11.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.§
Par vienas Personas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada domes Sociālajā dienestā 27.04.2011. iesniegto vienas Personas
12.03.2011. iesniegumu – paskaidrojumu un pārējos Sociālajā dienestā esošos dokumentus, tika
konstatēts:
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1. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komiteja 05.04.2011., protokols Nr.4, 2§,
pieľēma lēmumu, kurā tika nolemts:
a. atstāt spēkā 23.02.2011. Ropažu novada domes pieľemto lēmumu, protokols Nr.3, 2§
- atteikt vienai Personai pagarināt īres līgumu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 16 – 7,
istaba Nr.3, piedāvāt vienai Personai īrēt sociālajā dzīvoklī Rīgas 16 – 7 istabu nr.2.
b. Vienai Personai apskatīties piedāvāto sociālo dzīvojamo platību Rīgas ielā 16 – 7,
istaba Nr.2.
c. Vienai Personai līdz 06.05.2011. sniegt rakstisku atbildi Sociālajam dienestam par
pieľemto lēmumu.
2. Viena Persona 27.04.2011. Sociālajā dienestā iesniegusi iesniegumu – paskaidrojumu, ka
nevar pieľemt lēmumu par istabas maiľu, jo uzskata, ka piedāvātajā istabā Nr.2, Rīgas
ielā 16 – 7, Ropaži, nebūs kur izvietot mēbeles, turklāt pie viľas tagad dzīvo mazdēls un
tiek kārtots jautājums par aizbildnības kārtošanu. Tā kā viena Persona ir I grupas invalīde
un ir veselības problēmas, tad dažreiz ir nepieciešams, lai kāds pie viľas paliek pa nakti.
Piedāvātajā istabā tas nebūtu iespējams.
3. Vienai Personai īres līgums ir beidzies 31.10.2010.
4. Ľemot vērā konstatētos faktus, deputāti ieteica pagarināt īres līgumu ar vienu Personu par
sociālās dzīvojamās platības īri Rīgas ielā 16 – 7, istaba Nr.3, Ropaži.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas ielā 16 - 7, istaba Nr.3,
īres līgumu ar vienu Personu uz laiku no 01.11.2010. līdz 30.04.2011. un no 01.05.2011. līdz
31.10.2011.
Vienai Personai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saľemšanas brīža.
Vienai Personai līdz 22.06.2011. samaksāt īri par sociālās dzīvojamās platības īri Rīgas ielā
16 – 7, istaba Nr.3, Ropaži, Ropažu novads, par laika periodu no 01.11.2010. līdz 31.05.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu vienai Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā un īres tiesību
piešķiršanu sociālajos dzīvokļos
1. Izskatot vienas Personas 11.04.2011. saľemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo
platību un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts:
1. Viena Persona līdz šim dzīvoja pašvaldībai piekritīgā nekustamajā īpašumā „Juglas
veikals”, kurš ir avārijas stāvoklī un nav piemērots dzīvošanai;
2. 20.04.2011. Ropažu novada domes, sēdes protokols Nr.6, 34.§, sēdē tika nolemts
demontēt uz nekustamā īpašuma „Juglas veikals” esošo ēku drupas un uzdot Sociālajam
dienestam organizēt drupās uzturošās sociāli mazaizsargātās personas pārvietošanu uz
citu dzīvojamo platību (ierādīt citu dzīvojamo platību).
3. 06.04.2011. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska veica sadzīves apsekošanu nekustamajā
īpašumā „Juglas veikals” un konstatēja, ka viena Persona dzīvo šķūnī, kas atrodas šajā
īpašumā un ir avārijas stāvoklī. Viena Persona minētajā īpašumā ievācies patvaļīgi,
neprasot atļauju, un dzīvo tur jau vairākus gadus. Konstatēts, ka personai jāpiedāvā cita
dzīvojamā platība, jo šīs telpas nav piemērotas dzīvošanai un ir avārijas stāvoklī.
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4. 15.04.2011. Sociālā dienesta vadītāja ierādīja vienai Personai sociālo dzīvojamo platību
„Stacijas Augšciems” dz.2 – 1 istabas dzīvokli, 1.stāvā, ar malkas apkuri.
5. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā
daļa nosaka „Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimeni), kura ir sociāli
maznodrošināta vai sociāli mazaizsargāta un ceturtā daļa nosaka - „Pašvaldība var
noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo
dzīvokli”
6. Saskaľā ar Ministru Kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr. 32 2.8. apakšpunktu
sociāli mazaizsargātās personu grupas ir „bezpajumtnieki”.
7. Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo apakšpunktu - Sociālo dzīvokli ir
tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli
mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.4. ja dzīves
vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams
izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu;
8. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pants nosaka „Palīdzību
pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai
tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām
saņemt palīdzību”. , 11.panta pirmā daļa nosaka „Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un
ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām", likuma
"Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu" noteikumus” 22.pants
„Sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām" noteiktajā kārtībā”
9. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā
daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
var pārsūdzēt tiesā”
Ľemot vērā konstatētos faktus un to, ka izveidojusies situācija, kur mazaizsargāta
persona ir palikusi bez dzīves vietas un jautājums risināms steidzami, pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 11.pantu 1.daļus, likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5.panta ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu, Ropažu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 28 10.4 apakšpunktu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atzīt vienu Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
Reģistrēt vienu Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā.
Piešķirt vienai Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī „Stacija Augšciems” dz.2,
Augšciems, Ropažu novads, 1.stāvs, 1 istabas ar virtuvi, koridoru, sauso tualeti, malkas
apkuri, kopplatība 24,47m2, pielāgotu personām ar pārvietošanās grūtībām (platām durvīm).
Īres maksa mēnesī 0,69 Ls mēnesī. Īrnieks par saľemtajiem komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma sniedzējiem pilnā apmērā.
Noteikt vienai Personai 10 dienu laikā no lēmuma pieľemšanas dienas slēgt īres līgumu uz 6
mēnešiem ar Ropažu novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa „Stacijas Augšciems” dz.2,
Augšciems, Ropažu novads, īri uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai, Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot vienas Personas 08.02.2011. iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts:
1. Viena Persona dzīvo kopā ar māti un otru Personu, ar kuru ir faktiska kopdzīve;
2. Viena Persona ar ģimeni dzīvo „Zītari 3” - 26, Tumšupe. Šis dzīvoklis kādreiz esot
piederējis vienas Personas ģimenei, bet ar tiesas spriedumu atľemts. 2005.gada 22.martā
Rīgas apgabaltiesa izsniedza izpildu rakstu Nr.C-2354/2005 par jaunā īpašnieka ievešanu
nekustamā īpašuma „Zītari 3”- 26 valdījumā. Jaunais īpašnieks atļāva ģimenei dzīvot
dzīvoklī, ja apmaksās komunālos maksājumus un citus rēķinus, neveidos parādus. Laika
gaitā sāka rasties parādi, jo ģimenei nebija pietiekoši naudas līdzekļi.
3. Tiesu izpildītājs 2010.gada 25.novembrī vienai Personai nosūtīja vēstuli, kur atkārtoti
uzaicināja vienas Personas ģimeni atbrīvot nekustamo īpašumu „Zītari 3” – 26, Tumšupe,
Ropažu novads, līdz 10.12.2010. Vienas Personas ģimene dzīvokli neatbrīvoja.
4. 13.04.2011. viena Persona informēja Sociālā dienesta vadītāju S.Cibuļsku, ka tiks
13.04.2011. izlikti no dzīvokļa. S.Cibuļska apsekoja vienas Personas ģimeni, dzīvoklī
bija divas Personas. Trešā Persona neatradās dzīvoklī. Tā kā ģimeni izlika no dzīvojamās
platības „Zītari 3” – 26, Tumšupe, Ropažu novads, un ģimenei citas dzīvojamās platības
nav, tad S.Cibuļska vienas Personas ģimenei ierādīja sociālo dzīvojamo platību „Zītari 5”
– 3, Tumšupe, Ropažu novads, - vienistabas dzīvokli 1.stāvā ar koplietošanas koridoru un
sanitāro mezglu, malkas apkuri, pielāgotu personām ar īpašām vajadzībām, jo divām
Personām ir problēmas ar pārvietošanos.
5. Sociālais dienests vienas Personas ģimenei 01.12.2010. ir izsniedzis izziľu Nr.548 par
atbilstību trūcīgas ģimenes statusam uz laika posmu no 01.12.2010. līdz 31.05.2011.
6. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta ceturto daļu - Pašvaldība var noteikt atvieglotus nosacījumus personas
(ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli,
7. Saskaľā ar Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo apakšpunktu - Sociālo dzīvokli ir
tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli
mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.4. ja dzīves
vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams
izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu;
8. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pants nosaka „Palīdzību
pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai
tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām
saņemt palīdzību”, 11.panta pirmā daļa nosaka „Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu
vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā
likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām", likuma "Par
dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu" noteikumus” 22.pants „Sociālos
dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām" noteiktajā kārtībā”.
9. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām„ 5.pants nosaka
personas, kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus
(1) 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;
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3) persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu.
(2) Persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar
likumu "Par sociālo palīdzību".
(3) Persona (ģimene) ir sociāli mazaizsargāta, ja tā atbilst vienam no likuma "Par valsts
un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9.panta otrās daļas
nosacījumiem.
(4) Pašvaldība var noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par
tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
(5) Persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta
nosacījumiem.”
10. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām„10.panta piektā
daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
var pārsūdzēt tiesā”
Ľemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu un Ropažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo
apakšpunktu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atzīt vienu Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
Reģistrēt vienu Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā.
Piešķirt vienai Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” - 3, Tumšupe, Ropažu
novads, 1.stāvs, 1 istabas dzīvoklis ar virtuvi, koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu,
malkas apkuri, kopplatība 50,50m2. Īres maksa mēnesī 3,64 Ls mēnesī, atkritumu izvešana
0,48 Ls mēnesī no personas. Īrnieks par saľemtajiem komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma sniedzējiem pilnā apmērā.
Noteikt vienai Personai 10 dienu laikā no lēmuma pieľemšanas dienas slēgt īres līgumu uz 6
mēnešiem ar Ropažu novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa
„Zītari 5” - 3, Tumšupe,
Ropažu novads, īri uz periodu uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai, Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par SIA „Vilkme” un vienas Personas iesnieguma izskatīšanu, īres tiesību piešķiršanu otrai
Personai
Izskatot Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 15.03.2011. sēdes protokols Nr.3, 3§
lēmumu, ar kuru uzdots Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai pārsūtīt
SIA „Vilkme”, jur.adrese Vidzemes prospekts 8 – 1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133,
vēstuli par vienas Personas un vēstules pielikumus Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
centram „Dzīpari” jautājuma izskatīšanai pēc piederības un turpmākai risināšanai, tika
konstatēts:
1. Ropažu novada pašvaldībā 17.01.2011. tika reģistrēts vienas Personas iesniegums par
dzīvokļa maiľu (sociālā dzīvokļa statuss) adresē „Zītari 5” dz.12, Tumšupe, Ropažu
novads, un Ropažu novada pašvaldībā 17.01.2011. reģistrēto otras Personas iesniegumu
par dzīvokļu maiľu adresē „Straumēni 2” dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novads, (Ropažu
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novada pašvaldības īpašums) un šīs dzīvojamās platības īrnieku parādu un komunālo
maksājumu nomaksu.
2. Ropažu novada domes 26.01.2011., protokols Nr.2, 33§, pieľēma lēmumu, kurā tika
nolemts:
2.1. Uzlikt par pienākumu vienai Personai 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;
2.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari” noslēgt
līgumu par sociālā dzīvokļa „Zītari 5” dz.12, Tumšupe, Ropažu novadā, izīrēšanu
vienu Personu viena mēneša laikā no brīža, kad persona varēs apliecināt
maznodrošinātā statusu;
2.3. Uzdot SIA „Vilkme” noslēgt vienošanos ar otru Personu par dzīvokļa „Straumēni
2” dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133, esošā faktiskā parāda ar SIA
„Vilkmi” apmaksu pilnā apmērā, ja viena Persona ir noslēgusi īres līgumu par sociālā
dzīvokļa īri „Zītari 5” dz.12, Tumšupe, Ropažu novads;
3. Sociālais dienests 20.01.2011. piešķīra vienai Personai izziľu par personas atbilstību
trūcīgas personas statusam uz laiku no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.
4. 10.02.2011. viena Persona noslēdza līgumu par sociālā dzīvokļa īri „Zītari 5” dz.12,
Tumšupe, Ropažu novads, LV-2135.
5. Otra Persona 02.03.2011. uzrakstīja iesniegumu un iesniedza to SIA „Vilkme” ar lūgumu
pārskatīt viľa lietu, jo nevar uzreiz pilnā apmērā samaksāt parādu par komunālajiem
maksājumiem pašvaldības dzīvoklim „Straumēni 2” dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novads.
Varētu maksāt 100,00Ls mēnesī un tekošo rēķinu par komunālajiem.
6. SIA „Vilkme” nosūtīja Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļa komisijai iesniegumu, kur
informēja Dzīvokļu komisiju par to, ka ir saľemts iesniegums no otras Personas, ka viľš
nevar pildīt Ropažu novada domes 26.01.2011., sēdes protokols Nr.2, 33.§ pieľemto
lēmumu un samaksāt SIA „Vilkme” esošo parādu, kas uz 01.02.2011. sastāda 970,02Ls.
7. 15.03.2011. Dzīvokļu komisija izskatīja SIA „Vilkme” vēstuli par to, ka otras Personas
nespēju pildīt Ropažu novada domes 26.01.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr2, 33.§. Dzīvokļu
komisija nolēma virzīt šo jautājumu izskatīšanai pēc piederības un turpmākai izskatīšanai
Sociālā dienesta centram „Dzīpari”.
8. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska šo jautājumu novirzīja izskatīšanai Sociālo
jautājumu komitejai pēc piederības. S.Cibuļska informēja, ka otrā Persona 11.04.2011. ir
uzrakstījusi iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” dz.12,
Tumšupe, Ropažu novads.
9. Tā kā nenotika dzīvokļu maiľa, tad sociālā dienesta vadītāja vienai Personai 07.04.2011.
ierādīja citu sociālo dzīvokli „Zītari 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads, vienistabas
dzīvoklis ar virtuvi, ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, malkas apkuri, 3.stāvā,
par ko tika sastādīts sociālās dzīvojamās platības ierādīšanas akts un iepazīstināta viena
Persona.
10. 09.04.2011. viena Persona uzrakstīja iesniegumu, ka piekrīt ierādītajai sociālai
dzīvojamai platībai „Zītari 5” dz.11.
11. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pants nosaka „Palīdzību
pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai
tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām
saņemt palīdzību”. , 11.panta pirmā daļa nosaka „Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un
ievērojot šā likuma, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” un likuma „Par dzīvokļa īpašumu” noteikumus” 22.pants
„Sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” noteiktajā kārtībā”.
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12. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu pirmā
daļa nosaka – 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;
13. 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.
14. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā
daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
var pārsūdzēt tiesā”
Ľemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu pirmo daļu, 10.panta piekto daļu , Ropažu novada
pašvaldības saistošo noteikumu saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Ropažu novadā” 14.punktu,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atzīt vienu Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
Reģistrēt vienu Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā.
Piešķirt vienai Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” - 11, Tumšupe, Ropažu
novads, 3.stāvs, 1 istabas dzīvoklis ar virtuvi, koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu,
malkas apkuri, kopplatība 27,00m2. Īres maksa mēnesī 1,94 Ls mēnesī, atkritumu izvešana
0,48 Ls mēnesī no personas. Īrnieks par saľemtajiem komunālajiem pakalpojumiem,
elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma sniedzējiem pilnā apmērā.
Noteikt vienai Personai 10 dienu laikā no lēmuma pieľemšanas dienas slēgt īres līgumu uz 6
mēnešiem ar Ropažu novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa „Zītari 5” - 11, Tumšupe,
Ropažu novads, īri uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu vienai Personai, Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par SIA „Ciemats” iesnieguma izskatīšanu par iedzīvotāju parādiem sociālajā mājā
„Zītari 5”
Izskatot Ropažu novada domes 15.03.2011. Dzīvokļu komisijas sēdes, protokols Nr.3, 5.§,
lēmumu, kur noteikts, ka sociālā dienesta centram „Dzīpari” jāizskata jautājums par iedzīvotāju
parādiem par komunālajiem pakalpojumiem pēc piederības un turpmākai risināšanai, tika
konstatēts:
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1. SIA „Ciemats” 10.03.2011. nosūtīja vēstuli Ropažu novada domes priekšsēdētājam
A.Cibuļska kungam ar lūgumu risināt jautājumu par sociālās mājas „Zītari 5”, Tumšupe,
Ropažu novads, iedzīvotāju parādiem par ūdens un kanalizācijas lietošanu, jo
iedzīvotājiem ir zema maksātspēja. Lai nodrošinātu šī pakalpojuma sniegšanu, izmaksas
tiek segtas no pārējo iedzīvotāju samaksātās naudas. SIA „Ciemats” lūdz pašvaldības
atbalstu, lai uzliktu mājai „Zītari 5” kopējo ūdens skaitītāju un rēķinu piestādītu
pašvaldībai, savukārt iedzīvotāji par patērēto ūdeni un kanalizāciju maksātu pašvaldībai.
2. Deputāti diskutējot par šo jautājumu, konstatēja, ka SIA „Ciemats” ieteikums pielikt
sociālai mājai „Zītari 5” kopējo skaitītāju, nebūs optimālākais risinājums, jo iedzīvotāji
var ļaunprātīgi izmantot situāciju un par ūdeni un kanalizāciju ar pašvaldību
nenorēķināties vispār.
Ľemot vērā konstatētos faktus,
un saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Noraidīt SIA „Ciemats” priekšlikumu uzlikt kopējo ūdens skaitītāju sociālai mājai „Zītari 5”.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu SIA „Ciemats, Priedes 4 – 57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, Ropažu
novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
8.§
Par Gata Priedes dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 28.02.2011.
saľemto Līvijas Priedes iesniegumu par Gata Priedes sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas
Krasta iela 15, Ropaži, Ropažu novadā, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 12.04.2011. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 15.09.2005. Gata Priedes deklarētā dzīvesvieta ....;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača nosūtīja Gatim
Priedem uz viľa deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz
2011.gada 21.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
Līdz 21.03.2011. Gatis Priede personīgi neieradās Ropažu novada pašvaldībā un dzīvesvietā.
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa 21.04.2011. nosūtīja
uzaicinājumu Nr.2-11.2/310 uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi 17.05.2011.
plkst. 11.00 Ropažu novada pašvaldības ēkā (adrese – Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā)
G.Priedem, saistībā ar Ropažu novada pašvaldībā saľemto L.Priedes 24.02.2011. iesniegumu
ar lūgumu par Gata Priedes sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa 21.04.2011. nosūtīja
uzaicinājumu Nr.2-11.2/309 uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi 17.05.2011.
plkst. 11.00 Ropažu novada pašvaldības ēkā (adrese – Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā)
L.Priedei, saistībā ar Ropažu novada pašvaldībā saľemto L.Priedes 24.02.2011. iesniegumu ar
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lūgumu par Gata Priedes sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
16.05.2011. plkst. 12.55 L.Priede telefoniski informēja Ropažu novada pašvaldības
Personālvadības un lietvedības daļu, ka ārsta vizītes dēļ Ropažu novada domes Dzīvokļu
komisijas sēdē 17.05.2011. plkst. 11.00 Ropažu novada pašvaldības ēkā nevar ierasties un
piekrīt, ka lieta tiek izskatīta Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdē bez L.Priedes
klātbūtnes.
G.Priede uz Dzīvokļu komitejas sēdi 17.05.2011. plkst.11.00 neieradās un iepriekš telefoniski
nepaziľoja, ka ierasties nevar.
Pamatojoties uz –
G.Priede neuzrādīja dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc
savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 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 ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;
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 Gata Priedes sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Gata Priedes sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Gatim
Priedem uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, L.Priedei uz
deklarēto adresi, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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9.§
Par Dmitrija Ļisihina dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 11.04.2011.
saľemto SIA „Ektornet Real Estate Latvia”, reģ. Nr. 40103252163, 06.04.2011. iesniegumu par
Dmitrija Ļisihina (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 27.04.2006. Dmitrija Ļisihina deklarētā dzīvesvieta ir ...;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 18.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Dmitrijam Ļisihinam uz viľa deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu
(Nr. 11-4/2) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 29.aprīlim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā,
saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 29.04.2011. Dmitrijs Ļisihins neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziľas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Dmitrija Ļisihina sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Dmitrija Ļisihina sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Dmitrijam
Ļisihinam uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, SIA „Ektornet Real
Estate Latvia” uz juridisko adresi (Balasta dambis 1a, Rīga, LV 1048), Iedzīvotāju
reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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10.§
Par Skaidrītes Tatarickas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 14.04.2011.
saľemto Mirdzas Greitānes iesniegumu par Skaidrītes Tatarickas, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 31.05.2010. Skaidrītes Tatarickas deklarētā dzīvesvieta ir ....
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 18.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Skaidrītei Tatarickai uz viľas deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu
(Nr. 11-4/5) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 9.maijam, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā,
saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 09.05.2011. Skaidrīte Tataricka neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziľas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Skaidrītes Tatarickas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Skaidrītes Tatarickas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Skaidrītei
Tatarickai uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Mirdzai Greitānei uz
deklarēto dzīvesvietu, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11.§
Par Aijas Feiginas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 18.04.2011.
saľemto Jāľa Feigina iesniegumu par Aijas Feiginas (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziľu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 07.04.2008. Aijas Feiginas deklarētā dzīvesvieta ir ... .
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Aijai Feiginai uz viľas deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu (Nr.
11-4/6) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 09.maijam, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā,
saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 09.05.2011. Aija Feigina neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ) Ziľas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai Personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Aijas Feiginas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Aijas Feiginas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Aijai
Feiginai uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jānim Feiginam uz
deklarēto dzīvesvietu, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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12.§
Par Harija Feldmaņa dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 18.04.2011.
saľemto Ingrīdas Ginovskas iesniegumu par Harija Feldmaņa, (turpmāk tekstā - persona)
sniegto ziľu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 09.07.2007. Harija Feldmaľa deklarētā dzīvesvieta ir ... .
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Harijam Feldmanim uz viľa deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu
(Nr. 11-4/7) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 11.maijam, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viľa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā,
saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 11.05.2011. Harijs Feldmanis neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts
reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc
attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums
pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita
ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt
paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ) Ziľas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai Personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziľas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziľu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Harija Feldmaľa sniegtās ziľas par deklarēto.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Harija Feldmaņa sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Harijam
Feldmanim uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Ingrīdai Ginovskai
uz deklarēto dzīvesvietu, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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13.§
Par Zaigas Grīnbergas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 21.04.2011.
saľemto Vjačeslava Stepaľenko pilnvarotās personas Jūlijas Stepaľenko iesniegumu par Zaigas
Grīnbergas, (turpmāk tekstā – Persona) un Marikas Mordovinas sniegto ziľu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 17.08.2000. Zaigas Grīnbergas deklarētā ... .
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Zaigai Grīnbergai uz viľas deklarēto dzīvesvietu uzaicinājumu
(Nr. 11-4/9) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 19.maijam, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā,
saskaľā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
03.05.2011. Marika Mordovina telefoniski informēja, ka adresē ..., vairs nedzīvo.
Marika Mordovina telefoniski informēja, ka šobrīd viľa un Zaiga Grīnberga dzīvo adresē ... .
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts
reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc
attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums
pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita
ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viľu sniegt
paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ) Ziľas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziľas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziľu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziľu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Zaigas Grīnbergas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Zaigas Grīnbergas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Zaigai
Grīnbergai uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jūlijai Stepaľenko
uz deklarēto dzīvesvietu, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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14.§
Par Marikas Mordovinas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropažu novada pašvaldībā 21.04.2011.
saľemto Vjačeslava Stepaľenko pilnvarotās personas Jūlijas Stepaľenko 21.04.2011. iesniegumu
par Marikas Mordovinas, (turpmāk tekstā – persona) un Zaigas Grīnbergas iesniegto ziľu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
No 17.08.2000. Marikas Mardovinas deklarētā dzīvesvieta ir ... .
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.04.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Marikai Mordovinai uz viľas deklarēto uzaicinājumu ( Nr. 114/8) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 19.maijam, lai uzrādītu dokumentus,
kas apliecina viľas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, saskaľā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
03.05.2011. Marika Mordovina telefoniski informēja, ka adresē ... vairs nedzīvo.
Marika Mordovina telefoniski informēja, ka šobrīd viľa un Zaiga Grīnberga dzīvo adresē ....
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziľu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziľo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viľu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka) Ziľas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziľu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieľemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Marikas Mordovinas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
un saskaľā ar Dzīvokļu komisijas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
Marikas Mordovinas sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Marikai
Mordovinai uz deklarēto dzīvesvietu, saskaľā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jūlijai Stepaľenko uz
deklarēto dzīvesvietu, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par SIA „Ciemats” priekšlikumu par apkures priekšapmaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 10.05.2011. saľemto SIA „Ciemats”, reģ. Nr. 40003237420,
adrese – Priedes 4 - 57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, 06.05.2011. iesniegumu
Nr.2.3.1./140, ar lūgumu Ropažu novada domei atļaut apkures priekšapmaksas iekasēšanu Ls
0,50 par 1 m2 no iedzīvotājiem 2011./2012. gada apkures sezonā (sākot ar 2011.gada maiju līdz
apkures sezonas sākumam);
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist, ka SIA „Ciemats”, reģ. Nr. 40003237420, jur. adrese - Priedes 4 - 57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133, veic apkures priekšapmaksas iekasēšanu Ls 0,50 par 1 m2 no iedzīvotājiem
2011./2012. gada apkures sezonā (sākot ar 2011. gada maiju); nosacījums - priekšapmaksu
iedzīvotāji veic labprātīgi.
16.§
Par SIA „Vilkme” priekšlikumu par apkures priekšapmaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.05.2011. saľemto SIA „Vilkme”, reģ. Nr. 40103073411,
adrese – Vidzemes pr. 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, 06.05.2011. iesniegumu
Nr.01/8 – 33, ar lūgumu Ropažu novada domei atļaut apkures priekšapmaksas iekasēšanu Ls
0,30 par 1 m2 no iedzīvotājiem 2011./2012. gada apkures sezonā (sākot ar 2011.gada maiju līdz
apkures sezonas sākumam);
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist, ka SIA „Vilkme”, reģ. Nr. 40103073411, jur. adrese - Vidzemes pr. 8-1, Zaķumuižā,
Ropažu novadā, veic apkures priekšapmaksas iekasēšanu Ls 0,30 par 1 m2 no iedzīvotājiem
2011./2012. gada apkures sezonā (sākot ar 2011. gada maiju); nosacījums - priekšapmaksu
iedzīvotāji veic labprātīgi.
17.§
Par SIA „Ciemats” vēstuli par parādu sociālajā un pašvaldības dzīvoklī
Izskatot Sociālo jautājumu komitejas lēmumu par SIA „Ciemats” 04.04.2011. vēstuli
Nr.2.3.1/110 par parādu sociālajā un pašvaldības dzīvoklī, kurā konstatēts, ka:
Līdz 2010.gada oktobrim sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” dz.10, Tumšupe, Ropažu novads,
dzīvoja divas Personas, kuriem uz 30.03.2011. par komunālajiem pakalpojumiem ir
izveidojies parāds 82,89Ls.
Ropažu novada pašvaldība Personu ģimenei piešķīra pašvaldības dzīvokli „Stacija
Augšciems” dz.1, Augšciems, Ropažu novads, kur Personu ģimene sāka dzīvot ar
oktobra mēnesi. Uz 30.03.2011. arī šajā dzīvoklī ir sakrājies parāds 53,51Ls apmērā par
komunālajiem pakalpojumiem.
SIA „Ciemats” sakārtoja ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, elektroapgādes sistēmu,
veica namdara darbus koplietošanas telpām, kā arī koplietošanas telpu logu, durvju
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remontu, lai Personu ģimene varētu dzīvot Augšciema dzīvoklī. Izlietoto materiālu
kopējā summa ir 192,26Ls, neskaitot darbu, par ko ir sastādītas četras tāmes-akti.
Sociālo jautājumu komitejas deputāti uzskata, ka Personu ģimenei ar SIA „Ciemats”
parādsaistības jākārto pašiem, sastādot parāda atmaksas grafiku. Tā kā dzīvoklis „Stacija
Augšciems” dz.1. pieder pašvaldībai un nav sociālais dzīvoklis,
Saskaľā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5 un ľemot vērā
konstatētos faktus,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ieteikt SIA „Ciemats” noslēgt vienošanos ar divu Personu ģimeni par parāda atmaksu.
2. Samaksāt SIA „Ciemats” 192,26 Ls par veiktajiem remontdarbiem „Stacija Augšciems”
st.1., Augšciemā, Ropažu novadā.
18.§
Par konceptuālo atbalstu par sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles izveidošanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 16.05.2011. saľemto Ropažu novada pašvaldības Sociālā
dienesta centra „Dzīpari” 16.05.2011. vēstuli Nr. 1-13.1/90 par konceptuālo atbalstu Sociālā
dienesta centra „Dzīpari” filiāles izveidošanai Skolas ielā 1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV
2133,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Konceptuāli atbalstīt sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles izveidošanu Skolas ielā 1,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
19. §
Par nekustamā īpašuma „Modriņi” būves (ATC ēka – pasts), kadastra Nr.8084 009 0442
002, telpas nomāšanas tiesību izsoles rīkošanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna sagatavoto priekšlikumu iznomāt
nekustamā īpašuma „Modriľi” (būves ATC ēka – pasts), ar kadastra Nr.80840442022, 25 m2
lielu telpu, un ľemot vērā 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi) noteikumus par pašvaldības
nekustamā īpašuma iznomāšanu privāto tiesību subjektam,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- 3 balsis (V. Šlēgelmilhs, A.Kukule, G.Siliņš),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamā īpašuma „Modriľi” (būves ATC ēka – pasts), ar kadastra Nr.80840442002, 25 m2
lielu telpu (turpmāk – nomas objekts) iznomāt, iznomātāju nosakot ar pirmās mutiskās izsoles
palīdzību, saskaľā ar MK noteikumiem;
2. Noteikt, ka:
2.1. Nomas objekta nosacītā nomas maksa ir Ls 10,00 mēnesī;
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2.2. Iznomāšanas termiľš – viens gads ar nosacījumu;
2.3. Gadījumā, ja nomnieks veic kapitālieguldījumus, Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības
samazināt nomas maksu atbilstoši MK noteikumiem;
2.4. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiľš ir 5 (piecas) darba dienas no
sludinājuma publicēšanas brīža Ropažu novada pašvaldības mājas lāpā internetā;
3. Izveidot Izsoles komisiju, par priekšsēdētāju ieceļot Ropažu novada pašvaldības
izpilddirektoru J.Baklānu, un par locekļiem ieceļot Finanšu un attīstības daļas vadītāju
A.Rubeni un juriskonsultu V.Tirzmali;
4. Izsoles komisijas pilnvaru laiku noteikt uz laiku līdz nomas objektam tiks noteikts mutiskās
izsoles uzvarētājs un noslēgts nomas līgums;
5. Uzdot Izsoles komisijas priekšsēdētājam J.Baklānam noteikt izsoles datumu, laiku un vietu,
izsoles soli un izsoles objekta apskates laiku;
6. Apstiprināt:
6.1. Mutiskajai izsolei publicējamo informāciju Ropažu novada pašvaldības interneta vietnē
www.ropazi.lv;
6.2. Nomas līguma projektu;
6.3. Mutiskās izsoles noteikumus;
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim mēneša laikā pēc mutiskās
izsoles rezultātu paziľošanas organizēt nomas līguma noslēgšanu iepriekš veicot
saskaľojumu ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļu.
8. Kontroli par līguma izpildi veikt Finanšu un attīstības daļai.
20. §
Par zemes gabalu „Centra kūtiņas”, Ropaţu novads, piekritību pašvaldībai un minētā
zemes gabala nodošanu nomā
Izskatot Zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu par zemes gabala ar kadastra Nr.
8084 009 0660 piekritību pašvaldībai un saľemtos iesniegumus no Ropažu novada iedzīvotājiem
par zemes nomu, izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistošos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” – 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes iznomāšanu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 8084 009 0660, adrese „Centra kūtiľas”,
Ropaži, Ropažu novads, LV -2135 0.005 ha platībā ir piekritīga Ropažu novada
pašvaldībai;
2. Noslēgt uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.12.2016. nomas līgumu, saskaľā ar pielikumu
Nr.1;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt līguma
noslēgšanu ar ieinteresētajām personām, saskaľā ar pielikumu Nr.1;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot
grafiskos pielikumus pie nomas līgumiem;
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus uz paziľojumu izsūtīšanu saskaľā ar
pielikumu Nr.1;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumus saskaľā
ar pielikumu Nr.1 desmit dienu laikā no lēmumu parakstīšanas brīža;
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7. Pielikumā Nr.1 minētajām personām līdz 30.06.2011. noslēgt nomas līgumus, vēršoties
Ropažu novada pašvaldības būvvaldē;
Lēmumu var pārsūdzēt saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga,
LV-1010.
21. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
„Brieţi”, Ropaţu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Konstantīna Tukiša 2011.gada 18.aprīļa iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par zemesgabala „Brieži”, ar īpašuma kadastra Nr.8084 018 0517, domājamās daļas,
iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1.) Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiľam 2009.gada
31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz
2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2.) Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
3.) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam.
4.) Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.maija;
5.) Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6.) No Konstantīna Tukiša ir saľemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības
uz lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu, 30.08.2005. MK
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 018 0517, domājamās daļas lietotājam
Konstantīnam Tukišam zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.8084 018 0517, 0.7650 ha platībā ir piekritīgas
Ropažu novada pašvaldībai
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3.

4.
5.
6.
7.

Iznomāt Konstantīnam Tukišam viľam piekritīgo domājamo daļu no zemes gabala ar
kadastra Nr.8084 018 0517 0.7650 ha platībā, no 2011.gada 1.maija uz 10 (desmit)
gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
Precizēt nekustamā īpašuma adresi „Brieži”, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135
(adresācijas kods 108);
Uzdot Konstantīnam Tukišam legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viľai
piekritīgās būves.
Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.jūnija.
Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.jūnijam.

22. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
„Kūlinieki”, Ropaţu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Guntas Feldmanes pilnvarotās personas Agra Feldmaľa 2011.gada 24. februāra
iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Kūlnieki”, Ropažu
novads, ar īpašuma kadastra Nr.8084 010 0053 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1.) Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiľam 2009.gada
31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz
2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2.) Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
3.) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam.
4.) Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.jūnijs.
5.) Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6.) No Guntas Feldmanes pilnvarotās personas ir saľemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot
nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu,
30.08.2005. MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 010 0053, lietotājam Guntai Feldmanei
zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā;
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.8084 010 0053, adrese „Kūlnieki”, Ropažu
novads, LV2135,0.239 ha platībā ir piekritīgs Ropažu novada pašvaldībai
3. Iznomāt Guntai Feldmanei viľai piekritīgo domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra
numuru Nr.8084 010 0053, 0.239 ha platībā, no 2011.gada 1.maija uz 10 (desmit)
gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.jūnija.
5. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.jūnijam.
23. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
„Naglas”, Ropaţu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Gunta Rubīna, Kristīnas Rubīnas un Dairas Rubīnas 2011.gada 27.aprīļa iesniegumus ar
lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Naglas”, ar īpašuma kadastra Nr.8084
010 0096, piemājas zemes gabala piekritīgās domājamās daļas, iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
7.) Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiľam 2009.gada
31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz
2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
8.) Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
9.) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam.
10.) Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.maija;
11.) Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
12.) No Martina Rubīna ir saľemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības uz
lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu, 30.08.2005. MK
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),

30

Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 010 0096, domājamās daļas lietotājiem
Guntim Rubīnam, Kristīnai Rubīnai un Dairai Rubīnai zemes lietošanas tiesības ir
izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.8084 010 0096, 0.27 ha, platībā ir piekritīgas
Ropažu novada pašvaldībai
3. Iznomāt Guntim Rubīnam, Kristīnai Rubīnai un Dairai Rubīnai, viľiem piekritīgo
domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra Nr.8084 010 0096 0.27ha platībā, no
2011.gada 1.maija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Precizēt nekustamā īpašuma adresi „Naglas”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135
(adresācijas kods 108);
5. Uzdot Guntim Rubīnam, Kristīnai Rubīnai un Dainai Rubīnai legalizēt un reģistrēt uz
minētā zemes gabala esošās, viľiem piekritīgās būves.
6. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.jūnija.
7. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.jūnijam.
24. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
„Naglas”, Ropaţu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Birutas Rubīnas 2011.gada 29.aprīļa iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par zemesgabala „Naglas”, ar īpašuma kadastra Nr.8084 010 0096, domājamās daļas,
iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1. Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiľam
2009.gada 31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā
reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts
zemes robežu plāns, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums
lēmuma pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2. Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi
ar pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku,
kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku
laiku. Tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
3. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam.
4. Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar
30.08.2005. MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes
nomas maksa par gadu tiek aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Tā maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir
no 2011.gada 1.maija;
5. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6. No Martina Rubīna ir saľemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas
pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.pantu, 30.08.2005. MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
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un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 010 0096, domājamās daļas lietotājai Birutai
Rubīnai zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā
2. Iznomāt Birutai Rubīnai viľai piekritīgo domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra
Nr.8084 010 0096 0.27ha platībā, no 2011.gada 1.maija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par
to zemes nomas līgumu.
3. Uzdot Birutai Rubīnai legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viľai
piekritīgās būves.
4. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.jūnija.
5. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.jūnijam.
25. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
„Mucenieki 10”, Ropaţu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Olgas Kobiļanskas 2011.gada 14.aprīļa pilnvarotās personas iesniegto iesniegumu ar
lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Mucenieki 10” ar īpašuma kadastra
Nr.8084 006 0020 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1.)Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiľam 2009.gada
31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz
2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieľemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2.)Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
3.)Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam.
4.)Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.maija;
5.)Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6.) Ir saľemts iesniegums no ierosinātāja par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības uz
lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu, 30.08.2005. MK
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabalus ar kadastra Nr.8084 006 0020, lietotājai Olgai Kobiļanska
zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.8084 006 0020, adrese “Mucenieki 10”, Ropažu
novads, LV2135, 0.23 ha platībā ir piekritīgas Ropažu novada pašvaldībai.
3. Iznomāt Olgai Kobiļanskai zemesgabalu ar kadastra numuru Nr.8084 006 0220, 0.23 ha
platībā, no 2011.gada 1.maija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Uzdot Olgai Kobiļanskai legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viľai
piekritīgās būves.
5. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.maija.
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.jūnijam.
26. §
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
d/s „Jugla 119”, Podkājas, Ropaţu novads un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Ļeva Sosľina 2011.gada 12. maija iesniegumum ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par zemesgabalu d/s „Jugla 119”, kadastra Nr. 8084 004 0491 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1) Līdz „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1. daļas 3.punktā noteiktajam termiľam
2009. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns,
bet līdz 2010. gada 31. maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieľemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2) Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai;
3) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanas, tas ir no 2010. gada 31. maija līdz 2011. gada 31. maijam;
4) Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaľā ar
30.08.2005. MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas
maksa par gadu tiek aprēķināta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā
maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no
2011. gada 1. maija;
5) Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6) No Ļeva Sosľina ir saľemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības uz
lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaľā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9. pantu, 33. panta 2. daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. pantu, 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību ”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
33

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 004 0491, lietotājam Ļevam Sosľinam
zemes lietošanas tiešibas ir izbeigušās 2010. gada 31. maijā;
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 8084 004 0491, adrese „Jugla 119”, Podkājas,
Ropažu novads, LV-2135, 0.062 ha platībā ir piekritīgas Ropažu novada pašvaldībai;
3. Iznomāt Ļevam Sosľinam zemesgabalu ar kadastra Nr. 8084 004 0491, 0.062 ha platībā,
2011.gada 1. maija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Ļevam Sosľinam legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viľam
piekritīgās būves;
5. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011. gada 1.maija;
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līgums līdz 2011. gada 30.maijam;
27. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saľemtos iesniegumus par zemes gabalu iznomāšanu
mazdārziľu ierīkošanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.05.2011. līdz 31.12.2016. mazdārziľu zemes nomas līgumu ar
Denisu Piškailo un Anatoliju Demčilu;
2. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt līguma noslēgšanu ar
augstākminētajām personām;
3. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziľojuma izsūtīšanu saskaľā ar pielikumu;
5. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu saskaľā ar pielikumu desmit dienu
laikā no lēmuma parakstīšanas brīža;
6. Denisam Piškailo un Anatolijam Demčilam līdz 30.06.2011. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldības būvvaldē.
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28. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropaţu ciema teritorijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saľemtos iesniegumus par zemes gabalu iznomāšanu
mazdārziľu ierīkošanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.06.2011. līdz 31.12.2016. mazdārziľu zemes nomas līgumu
ar Gunāru Maskaiti;
2. Izbeigt uz minēto zemes gabalu esošo zemes nomas līgumu ar Spodru Maskaiti ar
30.05.2011.;
3. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt līguma noslēgšanu ar
augstākminētajām personām;
4. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un paziľojuma izsūtīšanu saskaľā ar
pielikumu;
6. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu saskaľā ar pielikumu desmit
dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža;
7. Gunāram Maskaitim līdz 30.06.2011. noslēgt nomas līgumu, vēršoties Ropažu
novada pašvaldības būvvaldē.
29. §
Par pašvaldībai piekritīgas zemes ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0395 nomas izsoles
organizēšanu
Izskatot Jāľa Belrusa iesniegumu par nekustamajam īpašumam „Būvnieki”, Ropažu novads,
kadastra Nr.8084 009 0182 piegulošā zemes ar kadastra Nr. 8084 009 0395, 0.4 ha platībā
iznomāšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
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kā arī saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš),
„Pret”- nav, „Atturas”- 2 balss (V. Šlēgelmilhs, A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt nomas izsoli par
lauksaimniecības zemes gabala 0.4ha platībā iznomāšanas iespējām.
2. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu nomas
izsoles dokumentācijai;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu;
4. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Jānim Belrusam desmit dienu
laikā no lēmuma parakstīšanas brīža.
30. §
Par pašvaldībai piekritīgas zemes ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0395 nomas izsoles
organizēšanu
Izskatot Vizmas Skadmanes iesniegumu par nekustamajam īpašumam „Jundas” ,Ropažu
novads, kadastra Nr.8084 016 0050 piegulošā zemes gabala, zemes vienības kadastra Nr.
8084 016 0103, 2.7ha platībā iznomāšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
1.) 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
2.) 15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
3.) 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt nomas izsoli par
lauksaimniecības zemes gabala kadastra Nr. 8084 016 0103, 2.7ha platībā
iznomāšanu;
2. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu nomas
izsoles dokumentācijai;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu;
4. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Vizmai Skadmanei desmit dienu
laikā no lēmuma parakstīšanas brīža.
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31. §
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0478
nomas izsoles organizēšanu
Izskatot Ievas Meijeres un Modra Saidas iesniegumus par „Sauleskalna”, Ropažu novads,
kadastra Nr.8084 008 0478 piegulošā zemes gabala 0.095 ha platībā iznomāšanu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
1.) 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
2.) 15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
3.) 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, I.Līdacis, G.Siliņš, V.
Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balss (A.Kukule, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt nomas izsoli par
lauksaimniecības zemes gabala kadastra Nr. 8084 008 0478, 0.09ha platībā
iznomāšanu;
2. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu nomas
izsoles dokumentācijai;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu;
4. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Ievai Meijerei un Modrim
Saidam desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža.
32. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 016
0106 īpašums „Zīles-1”
Izskatot Ilmāra Liepiľa zemnieku saimniecības „Vīpenes”, reģ.Nr.40101002626 īpašnieka,
iesniegumu par zemes nomas līguma apstiprināšanu, kas noslēgts par nekustamā īpašuma
„Zīles - 1”, Ropažu novads, 10.3ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8084
016 0106. Iznomātājs Solveiga Miljona, kadastra Nr.8084 016 0106, nomnieks zemnieku
saimniecība „Vīpenes”, reģistrācijas Nr40101002626,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Zīles - 1”, Ropažu novads,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 016 0106 iznomāšanu zemnieku saimniecībai
„Vīpenes”, reģ.Nr40101002626, 10.3 ha platībā līdz 2015.gada 31.decembrim. Iznomātājs
Ilmārs Liepiľš.
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33. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu nekustamajā īpašumā „Santas”
Izskatot Aivara Penjuša” 2011. gada 12. maija iesniegumu par zemes nomas līguma
apstiprināšanu, kas noslēgts par nekustamā īpašuma „Santas”, Ropažu novads, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu Nr. 8084 002 0056. Iznomātājs Aivars Penjušs, kadastra Nr. 8084 002
0056, nomnieks Dzintra Ontužāne „Santas”, kadastra Nr. 8084 002 0056,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Santas”, Ropažu novads,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 002 0056, iznomāšanu Dzintrai Ontužānei,
„Santas” ar zemes kadastra apzīmējumu 8084 002 0056.
34. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu nekustamajā īpašumā „Kadiķi”
Izskatot Aivara Penjuša 2011. gada 12. maija iesniegumu par zemes nomas līguma
apstiprināšanu, kas noslēgts par nekustamā īpašuma „Kadiķi”, Ropažu novads, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0001. Iznomātāji Aivars Penjušs, Mārtiľš Penjušs, kadastra
Nr. 8084 003 0001, nomnieks Ineta Pentjuša, „Kadiķi”, kadastra Nr. 8084 003 0001,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Kadiķi”, Ropažu novads,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0001.
35. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Zaķu kūtis”
Izskatot Viļa Studāna iesniegumu par „Zaķu kūtis” Nr. 5 un Nr. 11, Ropažu novads,
iznomāšanu saskaľā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”
apstiprināšanu”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.06.2011. līdz 31.03.2016. zemes nomas līgumu, ar Vili
Studānu;
2. Uzdot juriskonsultam Valdim Tirzmalim organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziľojuma izsūtīšanu Vilim Studānam;
4. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt līgumu Vilim Studānam desmit dienu
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laikā no lēmuma parakstīšanas brīža;
5. Vilim Studānam līdz 15.06.2011. noslēgt nomas līgumus, vēršoties Ropažu novada
pašvaldības būvvaldē.
36. §
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Bajāri Nr. 70”, Ropaţu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Ksenijas Šerstľovas iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „Bajāri Nr.70”
reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsones Ksenijas Šerstľovas (KSENIJA
ŠERSTĽOVA) vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
Darījumu apliecinošs dokuments – Pirkuma līgums.
Pārdevējs – Dzintars Pīlēns, Latvijas Republikas pilsonis;
Pircēja – Ksenija Šerstľova, nav Latvijas Republikas pilsone;
Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis –
0,062 ha, „Bajāri Nr. 70”, kadastra Nr. 8084 018 0161- individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saľemti;
Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ľemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bajāri Nr. 70”, kadastra Nr.8084 018 0161, 0.062 ha platībā
iegūšanai īpašumā uz Ksenijas Šerstľovas (KSENIJA ŠERSTĽOVA) vārda, ar zemes
izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
2.1. Ksenijai Šerstņovai;
2.3. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.
2.4. Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
37. §
Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Silmalas”, Ropaţu novads
Izskatot Ērika Krieviľa 2011.gada 6. aprīļa iesniegumu par Lauksaimniecības zemes
apmežošanu 3.5 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 8084 009 0230 un Ropažu novada
pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes sniegto informāciju, pamatojoties uz
Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu novada teritorijas
plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada domes 23.04.2009. saistošiem
noteikumiem Nr.7 punktu 9.3.10.”LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (L)” – citi noteikumi,
apakšpunkts 4, kas nosaka, ka Lauksaimniecības zemju apmežošanu veic saskaľā ar LR
likumdošanu, pamatojoties uz Ropažu novada domes lēmumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 8084
009 0230 – 3.5 ha platībā, īpašniekam Ērikam Krieviľam, apmežot LR likumdošanā
noteiktā kārtībā
2. Uzdot Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Ērikam Krieviľam, Valsts zemes
dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
38. §
Par nosaukuma piešķiršanu
Izskatot Zigmunda Pīmaľa 2011. gada 9.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu
nekustamā īpašuma „Lāsas” kadastra Nr. 8084 010 0089, Ropažu novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8084 010 0109, ľemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. apakšpunktu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Lāsas”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 010 0089, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 010 0109, 12.81 ha platībā nosaukumu
„Mežlāsas” Ropažu novads, LV-2135.
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
2.1.Zigmundam Pīmanim;
2.2.Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Pušķina iela 14, Rīga, LV-1050.
2.3.Izsniegt lēmumu izrakstu būvvaldei un nodokļu administratorei.
39. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Jaunpavasari”
Izskatot nekustamā īpašuma “Jaunpavasari”, īpašnieka Ivara Pavasara 2011.gada 9.maija
iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Jaunpavasari”, Ropažu novads, ar kadastra
apzīmējumu 8084 016 0160, 2.02 ha platībā atdalīt vienu zemes gabalu 1.00 ha platībā.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Jaunpavasari”, kadastra Nr.8084 016 0160, 2.02 ha kopplatībā,
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaľā ar Ropažu
novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma
grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
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Ropažu novada dome nolemj:
Atļaut Ivaram Pavasarim veikt nekustamā īpašuma “Jaunpavasari”, kadastra Nr.8084 016
0160, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 016 0160 sadali, veidojot vienu jaunu zemes
vienību, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši Būvvaldes izsniegtajam darba
uzdevumam.
40. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Sauleskalni”
Izskatot nekustamā īpašuma “Sauleskalni”, īpašnieka Modra Saidas 2011.gada 9.maija
iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Sauleskalni”, Ropažu novads, ar kadastra
apzīmējumu 8084 008 0223, 1.5 ha platībā atdalīt vienu zemes gabalu 0.153 ha platībā.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Sauleskalni”, kadastra Nr.8084 008 0223, 1.5 ha kopplatībā,
sastāv no 1 (vienas) zemes vienības.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaľā ar Ropažu
novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma
grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Atļaut Modrim Saidam veikt nekustamā īpašuma “Sauleskalni”, kadastra Nr.8084 008 0223,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0223 sadali, veidojot vienu jaunu zemes
vienību, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši Būvvaldes izsniegtajam darba
uzdevumam.
41. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Miezīši”, Ropaţu novads
Izskatot Ivetas Miezītes 2011. gada 9.maijaiesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi
nekustamajam īpašumam „Miezīši”, Ropažu novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
8084 009 0402, tika konstatēts:
1.) Zemes gabala kopplatība 0.3194 ha;
2.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0601)
3.) Zemes lietošanas mērķa maiľas pamatojums – būvniecības iecere, ir uzsākta
dzīvojamās un saimniecības ēku būvniecības projekta izstrāde 0.25ha platībā;
4.) Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”
18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai
izmantošanai un lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas
plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Miezīši”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
009 0402 platība 0.3194 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu uz –
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 0.3194 ha.
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Ivetai Miezītei un Valsts
zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050. Izsniegt lēmuma
izrakstu Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
42. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Pārslas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Pārslas”,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 010 0215, tika konstatēts:
1.) zemes vienībai adrese „Pārslas”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 010 0215;
2.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
3.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
4.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Pārslas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
010 0215, platība 0,388 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601 – 0.25 ha)
1.2.
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101 – 3.63 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Pārslas”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam SIA „Promano Lat” un Valsts zemes dienesta Rīgas
nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
43. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Ineši”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Ineši”, Ropažu
novads, kadastra Nr. 8084 009 0648, tika konstatēts:
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1.) zemes vienībai adrese „Ineši”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 009
0648;
2.) Pašreizējais lietošanas mērķis – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
3.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
4.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst neksutamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, I.Līdacis, G.Siliņš, V.
Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),balsojumā nepiedalās V.Vucens,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Ineši”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 009
0648, platība 0.26 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(NĪLM kods 0600 – 0.26 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Ineši”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam Valdim Vucenam un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai
Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
44. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lejas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Lejas”, Ropažu
novads, kadastra Nr. 8084 006 0035, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
3.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Lejas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 006
0035, platība 0.6296 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.6296
ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Lejas”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam Aivim Liepiľam un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai
Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
45. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mori”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Mori”, Ropažu
novads, kadastra Nr. 8084 006 0005, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
3.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Mori”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 006
0005, platība 1.3 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 1.3 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Mori”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniecei Guntai Račko un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai
Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
46. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mākoņi”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Mākoľi”,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 006 0007, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
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3.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Mākoľi”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
006 0007, platība 0.4 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.2.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.4 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Mākoľi”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniecei Birutai Tīlanei un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai
Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
47. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lieljuglas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Lieljuglas”,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 006 0002, tika konstatēts:
1.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
3.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Lieljuglas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
006 0002, platība 0.26ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.3.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.26
ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Lieljuglas”,
Ropažu novads, LV-2135, īpašniekam Gunāram Jemeļjanovam un Valsts zemes dienesta
Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
48. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Rīki”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Rīki”, Ropažu
novads, kadastra Nr. 8084 006 0001, tika konstatēts:
1.) zemes vienībai adrese „Rīki”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 006 0001;
2.) Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
3.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
4.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Rīki”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 006
0001, platība 0.26 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.4.
Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.26
ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Rīki”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam Aleksandram Sergejevam un Valsts zemes dienesta Rīgas
nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
49. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Daigas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Daigas”,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0481, tika konstatēts:
1. Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2. Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes
gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
3. Izvērtējot 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 maiľu kārtība” 18. punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis
neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā
ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Daigas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
009 0481, platība 0.51 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
a. Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601 – 0.51 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Daigas”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam Sandijam Vectēvam un Valsts zemes dienesta Rīgas
nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
50. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Norlejas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Norlejas”,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0664, tika konstatēts:
1. Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
2. Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes
gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
3. Izvērtējot 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 maiľu kārtība” 18. punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis
neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā
ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Norlejas”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
009 0664, platība 0.41ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
a. Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601 – 0.41 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Daigas”, Ropažu
novads, LV-2135, īpašniekam Harijam Lambertam un Valsts zemes dienesta Rīgas
nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
51. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Ceriņu iela 3”, Ropaţu novads
Izskatot Elzas – Lilijas Vītolas 2011. gada 9.maija iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes
lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Cerieši”, Ropažu novads, zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 8084 009 0190, tika konstatēts:
1. Zemes gabala kopplatība 0.327 ha;
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2. Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0601)
3. Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Ceriľu iela 3”, Ropažu novads zemes vienības kadastra
Nr.8084 009 0190 platība 0.327ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu uz –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(NĪLM kods 0601) –
0.1530 ha un zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
– 0.1740 ha.
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Elzai-Lilijai Vītolai un
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050. Izsniegt
lēmuma izrakstu Būvvaldei un Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
52. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņas precizēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Renātes Gremzes priekšlikumu
mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošiem zemes īpašumiem, kas izveidoti
detālplānojuma „Silāji” realizācijas gaitā, tika konstatēts:
1.) zemes vienībām adrese:
„Silāju iela1”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0361;
„Silāju iela 3”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0362;
„Silāju iela 5”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0363;
„Silāju iela 7”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0364;
„Silāju iela 9”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0365;
„Silāju iela 11”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0366;
„Silāju iela 13”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0367;
„Silāji” , Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0134
2.) Pašreizējais lietošanas mērķis nekustamajiem īpašumiem – mežsaimniecība (kods
0201);
3.) Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
zemes gabala izmantošanas patreizējam mērķim.
4.) Izvērtējot 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 maiľu
kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu ierosina, ja
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un
lietošanas mērķa maiľa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. noteikt nekustamajiem īpašumiem sekojošus lietošanas mērķus:
1.1. Silāju iela 1 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods
0600 – 0.3004 ha)
1.2. Silāju iela 3Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods –
0600 – 0.3004 ha)
1.3. Silāju iela 5Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600
– 0.3005 ha)
1.4. Silāju iela 7Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600
– 0.3007 ha)
1.5. Silāju iela 9 Individuālo dzīvojamo māu apbūves zeme (NĪLM kods 0601 – 0.3011
ha)
1.6. Silāju iela 11 Individuālo dzīvojamo māu apbūves zeme (NĪLM kods 0601 –
0.3009 ha)
1.7. Silāju iela13Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme NĪLM kods 0600
– 0.3000 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašumu Ropažu novads,
LV-2135, īpašniecei Kristīnai Hačikjanai un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina
iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
53. §
Par nekustamā īpašuma „Ezeriņi” lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Ropaţu
novada pašvaldībai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma „Ezeriľi”,
kadastra Nr. 8084 017 0041, piederību pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
1. 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.”
Saskaľā 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.”
2. Saskaľā 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
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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.”
Vadoties no augstāk minētajām likumdošanas normām un ľemot vērā Ropažu novada
pašvaldības mērķus un pienākumus,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Noteikt ka nekustamais īpašums „Ezeriľi”, kadastra Nr. 8084 017 0041 ir piekritīga Ropažu
novada pašvaldībai 1.8 ha, saskaľā ar pielikumu Nr. 2;
1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0041 nosaukumu
„Lejasezeriľi”.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
54. §
Par nekustamā īpašuma „Vecrankaţi”, kadastra Nr.80840110129, atsavināšanas izsoles
rīkošanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistes R.Gremzes sagatavoto priekšlikumu
par nekustamo īpašumu „Vecrankaži”, ar kadastra Nr. 80840110129, ēkas ar kadastra Nr. 8084
011 0129 001 un 8084 011 0129 002 atsavināšanu, un ľemot vērā Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1)punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,
5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu (turpmāk – likums), kā arī
ievērojot, ka atsavināšanai paredzētais nekustamais īpašums nav nepieciešams un izmantojams
nevienai no likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā paredzēto autonomo funkciju veikšanai,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš),
„Pret”- nav, „Atturas”- 2 balss (A.Kukule, V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
3. Nekustamo īpašumu „Vecrankaži”, ar kadastra Nr. 8084 011 0129, ēkas ar kadastra Nr. 8084
011 0129 001 un 8084 011 0129 002, atsavināt īpašnieku nosakot ar pārdošanu izsolē,
saskaľā ar likumu un izsoles noteikumiem;
4. Izveidot Nekustamā īpašuma vērtēšanas un atsavināšanas komisiju, par priekšsēdētāju ieceļot
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru J.Baklānu un par locekļiem ieceļot juriskonsultu
Valdi Tirzmali un zemes lietu speciālisti Renāti Gremzi, nosakot, ka komisijas pilnvaru laiks
ir līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai;
5. Uzdot Nekustamā īpašuma vērtēšanas un atsavināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma
„Vecrankaži”, ar kadastra Nr. 8084 011 0129, ēkas ar kadastra Nr. 8084 011 0129 001 un
8084 011 0129 002 vērtēšanu, pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju, un noteikt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai;
6. Pēc Nekustamā īpašuma vērtēšanas un atsavināšanas komisijas nekustamā īpašuma nosacītās
cenas noteikšanas, uzdot Izsoles komisijai izstrādāt nekustamā īpašuma „Vecrankaži”, ar
kadastra Nr. 8084 011 0129, ēkas ar kadastra Nr. 8084 011 0129 001 un 8084 011 0129
izsoles noteikumus un virzīt tos apstiprināšanai tuvākajā Ropažu novada domes sēdē.
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55. §
Par konkursa „Sakoptākā sēta” Ropaţu novadā izsludināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas un Būvvaldes izstrādātā
konkursa „Sakoptākā sēta” nolikumu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā sēta” nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Jānis Baklāns.
56.§
Par asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGY LATVIA„ 2010.gada pārskata
pieņemšanu zināšanai
Pamatojoties uz iesniegto asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGY LATVIA” 2010.
gada pārskatu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Pieľemt zināšanai asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGY LATVIA” 2010. gada
pārskatu.
57.§
Par biedrību „Volejbola klubs „Ropaţi”” un „Ropaţu partnerība”
2010.gada pārskatu pieņemšanu zināšanai
Pamatojoties uz iesniegtiem biedrību „Volejbola klubs „Ropaži”” un „Ropažu partnerība” 2010.
gada pārskatiem,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Pieľemt zināšanai biedrību „Volejbola klubs „Ropaži”” un „Ropažu partnerība” 2010. gada
pārskatus.
58.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz SIA „Ciemats” lūgumu segt izdevumus saistībā ar piedalīšanos Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektos aktivitātē 3.4.1.1 „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 „ ,kas sastāda Ls
21421,60, t.sk.,:
Ropažu ciems - Ls 6039,00;
Silakrogs
- Ls 4855,60;
Kākciems
- Ls 3509,00;
Mucenieki
- Ls 3509,00;
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Tumšupe
- Ls 3509,00,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš),
„Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (A.Kukule, V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Segt SIA „Ciemats” izdevumus saistītus ar tehniski ekonomisko pamatojumu un
topogrāfisko plānu izstrādi saistībā ar piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētos projektos aktivitātē 3.4.1.1 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” no pašvaldības tautsaimniecības
budžeta līdzekļiem.
2. Palielināt SIA „Ciemats” statūtkapitālu par pašvaldības finansiālo ieguldījumu Ls
21421,60 saistītu ar piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos
projektos aktivitātē 3.4.1.1 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 „ .
3. Uzdot SIA „Ciemats” reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā viena
mēneša laikā pēc domes lēmuma saľemšanas.
59.§
Par projektu „Dalītās atkritumu sistēmas ieviešana Ropaţu novadā”
Finanšu komiteja izskata Ropažu novada pašvaldībā saľemto SIA „Vilkme”, reģ. Nr.
40103073411, juridiskā adrese - Vidzemes pr.8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2135,
16.05.2011. vēstuli par piedalīšanos projektu iesniegumu konkursā „Dalītās atkritumu sistāmas
ieviešana Ropažu novadā ”, kā arī pievienoto dokumentu: finansēšanas plānu projektam „Dalītās
atkritumu sistēmas ieviešana Ropažu novadā”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:
Viena dalītā atkritumu šķirošanas laukuma izveide un aprīkošana;
14 (četrpadsmit) atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Finansēšana
Ieguldījumu attiecināmās izmaksas, t.sk.:
KF fonds (no projekta attiecināmajām izmaksām)
Ropažu novada pašvaldības finansējums
SIA “Vilkme” (kredītresursi)
Neattiecināmās izmaksas
SIA “Vilkme” (pašu līdzekļi)
Īstermiņa kredīts (PVN segšanai)
Kopā projekta izmaksas (ar PVN)

2011
100%
50.000%
40.000%
10.000%

0
0
0
0
0
0
0
0

2012
114 314
57 157
45 725
11 431
27 436
1 875
25 561
141 750

2011-2012
114 314
57 157
45 725
11 431
27 436
1 875
25 561
141 750

3. Uzdot SIA „Vilkme” noslēgto nomas līgumu nostiprināt Zemesgrāmatā.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt SIA “Vilkme”, L.Jodzēvičai, Ropažu
novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

52

60.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāţu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2011.gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumu projektus par izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrācijas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaľotiem sarakstiem
un Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes saskaľotām
izmaksu tāmēm,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu un vienošanos ar Ikšķiles novada pašvaldību par pašvaldības
izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no
01.01.2011. līdz 31.12.2011.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
attīstības daļa.
61.§
Par 20.04.2011. Ropaţu novada domes sēdes lēmuma Prot. Nr.6 §48 „Par Tatjanas
Kostjučenko iesniegumu” atcelšanu, sakarā ar starp Ropaţu novada pašvaldību un Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 10.03.2011. Nr. DIKS – 11 – 833 – lī
noslēgto līgumu
Izskatot Ropažu novada Izglītības un kultūras centra vadītājas S.Megeres - Klevinskas
informāciju par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem konstatē:
Starp Ropažu novada pašvaldību un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
29.04.2011. tika noslēgts 10.03.2011. līgums Nr. DIKS – 11 – 833 – lī „Par pašvaldību
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 20.04.2011. Ropažu novada domes sēdes lēmuma Prot. Nr. 6 §48 „Par Tatjanas
Kostjučenko iesniegumu”, sakarā ar starp Ropažu novada pašvaldību un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta 10.03.2011. Nr. DIKS – 11 – 833 – lī noslēgto līgumu.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības
daļa.
62.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļas vadītājas Agitas Rubenes
sagatavoto priekšlikumu par autotransporta patapinājuma līguma noslēgšanu ar Ropažu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības daļas projektu koordinatori Ievu Dišleri, Ropažu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības daļas projektu koordinatores darba nodrošināšanai,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
53

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu:
Patapinājuma devēja
personas kods, adrese

vārds,

uzvārds,

Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriľš mēnesī
Līguma termiľš
Mērķis

Ieva Dišlere
Mazda
JH 42
JMZGG12F231154840
Benzīns, E95
9 litri
30 litri
01.06.2011 – 31.12.2011
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļas projektu
koordinatores darba nodrošināšanai

Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot līguma
autotransporta patapinājuma līgumu un organizēt tā noslēgšanu viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās iepriekš veicot saskaľojumu ar A.Rubeni;
Lēmumu nosūtīt Ievai Dišlerei, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai,
juriskonsultam V.Tirzmalim un J.Baklānam.
Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdes pārtraukums no plkst. 15.00 līdz 15.10.

63.§
Par grozījumu veikšanu pašvaldības noslēgtajos autotransporta patapinājuma līgumos par
2011.gadu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) Finanšu un attīstības daļas vadītājas
A.Rubenes un juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto priekšlikumu par grozījumu veikšanu
pašvaldības noslēgtajos autotransporta patapinājuma līgumos par 2011.gadu,
kā arī ľemot vērā un ievērojot:
1. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 16)punktu;
2. 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” Nr.565 62.,
63., 64., 65. un 66.pantu;
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš),
„Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (A.Kukule, V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izteikt pašvaldības 2011.gada 3.janvārī noslēgtajiem Autotransporta patapinājuma
līgumiem nosaukumu jaunā redakcijā pēc pievienotā saraksta, izsakot to sekojoši:
„Izdevumu atlīdzības līgums par autotransporta izmantošanu”;
2. Grozīt pašvaldības 2011.gada 3.janvārī noslēgtos Autotransporta patapinājuma līgumus
pēc pievienotā saraksta, papildināt 2.2.punktu papildināt ar 2.2.2.apakšpunktu izsakot to
sekojoši:
3. „2.2.2. kompensēt autotransporta nolietojumu un ekspluatācijas izdevumus (izľemot
izdevumus par patērēto degvielu) 2 (divus) santīmus par katru nobraukto kilometru, bet
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ne vairāk kā 25 (divdesmit piecus) latus mēnesī vai ne vairāk kā 150 (viens simts
piecdesmit) latus gadā.”;
4. Noteikt, ka papildinājumi un grozījumi Autotransporta patapinājuma līgumos stājas
spēkā 2011.gada 1.jūnijā.
5. Lēmumu nosūtīt visām personām pēc saraksta (saraksts pielikumā), Finanšu un attīstības
daļai, juriskonsultam V.Tirzmalim, L.Jodzēvičai, J.Baklānam.
6. Uzdot juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot grozījumus un papildinājumus
Autotransporta patapinājuma līgumos, organizējot to noslēgšanu.
64.§
Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā
Saskaľā ar likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums”, 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to
noteikšanas kārtību”, 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” un 30.11.2010.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5, uzklausot Ropažu
novada pašvaldības būvvaldes vadītāja A.Lindes informāciju,
atklāti balsojot „Par”- 6 balsis (A.Kleins, I.Līdacis, V.Vucens, S.Megere-Klevinska, , R.Skrebs,
A.Cibuļskis), „Pret”- 5 balsis (V. Šlēgelmilhs, I.Gailītis, G.Siliņš, Z.Blaus, S.Šukste), „Atturas”4 balsis (A.Kukule, I.Skudiķis, L.L.Batarevska, K.T.Hēla),
Ropažu novada dome noraida sekojošu priekšlikumu:
Papildināt ar grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.03.2011. darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikuma 1 daļu – „Ropažu novada pašvaldības
Administrācija” amatu sarakstā:
- amatu nekustamā īpašuma speciālists (amata klasifikatora kods 3142 17), paredzot
amatalgas līmeni no 400,00 līdz 520,00 Ls apmērā – izveidot Ropažu novada
pašvaldības Administrācijas 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 Būvvaldei, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības
daļai, J.Baklānam.
65.§
Par nomas līguma pagarināšanu ar AS „Swedbank”
Finanšu komiteja izskata Ropažu novada pašvaldībā AS „Swedbank”, reģ. Nr. 40003074764,
juridiskā adrese - Balasta dambis 1a, Rīgā, LV-1048, 02.05.2011. saľemto vēstuli par
20.05.2009. nomas līguma Nr.315EB00-039 IK pagarināšanu, kā arī pievienotos dokumentus:
20.05.2009. nomas līguma Nr.315EB00-039 IK kopija,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt 20.05.2009. nomas līgumu Nr.315EB00-039 IK ar AS „Swedbank”, reģ. Nr.
40003074764, jur. adrese - Balasta dambis 1a, Rīgā, LV-1048, par daļu no telpas, kas atrodas
Rīgas iela 13, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135, kadastra apzīmējums 80480090074, 3
(trīs) m2 kopplatībā, Internetbankas datora un tā stenda uzstādīšanai, ekspluatācijai, apkopei
un pēc Līguma izbeigšanās demontāžai, kā arī konsultāciju sniegšanai par Internetbankas
datora izmantošanu un citu AS „Swedbank” piedāvāto pakalpojumu saľemšanu. Nomas
līguma Nr.315EB00-039 IK pagarinājumu noslēgt uz laiku no 2011.gada 1.jūnija līdz
2012.gada 31.maijam (ieskaitot);
2. Noteikt telpu nomas maksu 1.50 Ls/m2 (viens lats 50 santīmi par kvadrātmetru) un
pievienotās vērtības nodokli, kas mēnesī sastāda 4.50 Ls un PVN.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim organizēt līguma noslēgšanu
ar AS „Swedbank”;
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt AS „Swedbank”, L.Jodzēvičai, Ropažu novada
pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
66.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā
1. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Aināra Šusta iecirknis Nr.86
(prakses vieta Stabu iela 92-18, Rīga, LV-1010) pieprasījumu par parāda piedziľu no Daces
Pilipenko, turpmāk saukts Persona un parāda piedziľas vēršanu uz Personas piederošo
nekustamo īpašumu „Priedes 4”-34,
un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo
īpašumiem, konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Priedes 4”-34, kadastra Nr. 8084-900-1349,
atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, nodalījuma nr. 1478 34 ,
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Priedes 4”-34 Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-01349 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-1229,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiľu pagarināšanu.
Persona uz 13.05.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Priedes 4”-34 Ropažu novadā , ar kad. Nr.
8084-900-1349 Ls 11.15,
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no Daces Pilipenko nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 11.15, t.sk. pamatparāds Ls
2.78, nokavējuma nauda Ls 0.06 ( uz 13.05.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 8.31,
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
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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. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Jāľa Tuľľa iecirknis Nr.46
(prakses vieta Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011) pieprasījumu par parāda piedziľu no Rolanda
Mačuļa, turpmāk saukts Persona un parāda piedziľas vēršanu uz Personas piederošo nekustamo
īpašumu „Jausmas”
un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo
īpašumiem, konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Jausmas”, kadastra Nr. 8084-018-0578,
atrašanās vieta, Kākciems, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona
zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma nr. 100000138947 ,
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Jausmas” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-018-0578 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
31.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-4260,
22.07.2010. maksāšanas paziľojuma Nr. 10-6516,
10.12.2009. maksāšanas paziľojuma Nr. 09-6303
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiľu pagarināšanu.
28.12.2009. Ropažu novada dome lēmuma Nr.14,45.& pieľēma lēmumu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no Rolanda Mačuļa – Ls 7.77 un
izpildei tika nosūtīts zvērinātai tiesu izpildītājai Helgai (Praľevskai) Rūtenai.
Persona uz 13.05.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Jausmas” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084018-0578 Ls 19.89,
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no Rolanda Mačuļa nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 12.12, t.sk. pamatparāds Ls
6.25, nokavējuma nauda Ls 2.09 ( uz 13.05.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 3.78,
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu 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.
3. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Gintera Hmeļevska iecirknis Nr.84
(prakses vieta Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) pieprasījumu par parāda piedziľu no SIA
„Būvdrošība”, reģ.Nr.40003514628, turpmāk saukts Persona un parāda piedziľas vēršanu uz
Personas piederošo nekustamo īpašumu „Bundulīši” un Ropažu novada pašvaldības nodokļu
administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo īpašumiem, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Bundulīši”, kadastra Nr. 8084-006-0093,
atrašanās vieta, Mucenieki, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona
zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma nr. 100000171542 ,
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Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Bundulīši” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-006-0093 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-5120,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiľu pagarināšanu.
25.11.2010. Ropažu novada dome (lēmuma Nr.13,25.&) pieľēma lēmumu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no SIA „Būvdrošība” – Ls 263.59 un
izpildei tika nosūtīts zvērinātai tiesu izpildītājam Ginteram Hmeļevskim.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 263.59, valsts nodeva Ls 2.00 tika
piedzīta un ieskaitīta Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā 21.02.2011.
Persona uz 13.05.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Bundulīši” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084006-0093 Ls 175.79,
Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no SIA „Būvdrošība”, reģ.Nr.40003514628 nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
175.7, t.sk. pamatparāds Ls 50.41, nokavējuma nauda Ls 2.31 (uz 13.05.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 123.07, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu 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.
4. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Aijas Kalniľas iecirknis Nr.74
(prakses vieta Antonijas iela 4-1, Rīga, LV-1010) pieprasījumu par parāda piedziľu no Sergeja
Lotko, turpmāk saukts Persona un parāda piedziľas vēršanu uz Personas piederošo nekustamo
īpašumu „Priedes 1”-26,
un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo
īpašumiem, konstatē :
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Priedes 1”-26, kadastra Nr. 8084-900-1102,
atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu
nodaļā, nodalījuma nr. 1473 26,
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Priedes 1”-26 Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1102 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziľojuma Nr. 11-1002,
20.07.2010. maksāšanas paziľojuma Nr. 10-4588,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiľu pagarināšanu.
Persona uz 13.05.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Priedes 1”-26 Ropažu novadā , ar kad. Nr.
8084-900-1102 - Ls 14.68,
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Ľemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaľā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no Sergeja Lotko nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 14.68, t.sk. pamatparāds Ls
6.70, nokavējuma nauda Ls 0.72 (uz 13.05.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 7.26,
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziľu 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.
67.§
Par 20.04.2011. Ropaţu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no AS „Gross-Kangarn”
atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par
nekustamo īpašumu „Palīgražošanas komplekss” nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu
bezstrīdus kārtībā no AS „Gross-Kangarn”, reģ.Nr.40003061647
konstatē:
AS „Gross-Kangarn”, par nekustamo īpašumu „Palīgražošanas komplekss” 03.05.2011.
ieskaitīja Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nokavējuma naudu un taksācijas perioda 1.cet.,2.cet.maksājumu – Ls 1503.50,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus kārtībā no AS „GrossKangarn”, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
68.§
Par 20.04.2011. Ropaţu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Annas Grigaļūnes
atcelšanu, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par
nekustamo īpašumu „Lībavoti” un „Stūrmaľi” nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Annas Grigaļūnes,
konstatē:

59

Anna Grigaļūne par nekustamo īpašumu „Lībavoti” un „Stūrmaľi” 03.05.2011. ieskaitīja Ropažu
novada pašvaldības pamatbudžeta kontā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudu
un taksācijas perioda 1.cet.,2.cet.maksājumu – Ls 686.34,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus kārtībā no Annas
Grigaļūnes, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
69.§
Par 20.04.2011. Ropaţu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Arņa Zvaigznes atcelšanu,
sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par
nekustamo īpašumu „Mežabambi”, „Bambi” un „Purvbambi” nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā no Arľa Zvaigznes,
konstatē:
Arnis Zvaigzne par nekustamo īpašumu „Mežabambi”, „Bambi” un „Purvbambi” 28.04.2011.
ieskaitīja Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nokavējuma naudu un taksācijas gada maksājumu – Ls 529.18,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus kārtībā no Arľa Zvaigznes,
sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
70.§
Par 20.04.2011. Ropaţu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Marijas Lipinas atcelšanu,
sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par
nekustamo īpašumu „Grunduļi” nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
no Marijas Lipinas,
konstatē:
Marija Lipina par nekustamo īpašumu „Grunduļi” 21.04.2011. ieskaitīja Ropažu novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudu un
taksācijas gada 1.cet. maksājumu – Ls 133.79,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 20.04.2011. Ropažu novada domes lēmuma Nr.6§42 „Par nekustamā īpašuma nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu bezstrīdus kārtībā no Marijas Lipinas,
sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
71.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
1.Izskatot 12.05.2011. Ropažu novada pašvaldībā saľemto Irinas Knostenbergas, turpmāk saukts
Persona, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Čiekuriľi” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā
daudzbērnu ģimenei, ģimenē ir trīs bērni līdz 18 gadu vecumam
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
Iesniegumu;
Pases kopija;
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka - Personai un ģimenei deklarētā dzīves vieta – „Čiekuriľi”, Ropaži, Ropažu novads,
LV-2135;
- īpašumā ir nekustamais īpašums „Čiekuriľi”, kadastra Nr. 8084-017-0084, zemes
kopplatība 0.653 ha, ir dzīvojamā māja.
- nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam aprēķināts Ls 13.96;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaľā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.4. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā daudzbērnu
ģimenei, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Irinai Knostenbergai par nekustamo īpašumu „Čiekuriľi” nekustamā īpašuma
nodokli par Ls 3.49 (par taksācijas gada 3;4.cet.).
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 16.05.2011.Ropažu novada pašvaldībā saľemto Leonarda Melāna iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Jugla Nr.99” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā trūcīgai personai.
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
Iesniegumu;
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľu Nr.176
ģimenes statusam no 01.05.2011.līdz 31.10.2011;
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atbilstību

trūcīgas

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka - Leonardam Melānam, deklarētā dzīves vieta – „Jugla Nr.99”, Podkājas, Ropažu
novads, LV-2135;
- Leonardam Melānam īpašumā ir nekustamais īpašums „Jugla Nr.99”, kadastra Nr.
8084-004-0057, zemes kopplatība 0.064 ha
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 15.93;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaľā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Leonardam Melānam nekustamā īpašuma nodokli par Ls 5.58 (par periodu no
01.05.2011. līdz 31.10.2011.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
72.§
Par Sigitas Rotbaumas – Čudares iesniegumu
Izskatot 02.05.2011. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Sigitas Rotbaumas - Čudares, par
viľas meitas Rūtas Patrīcijas Čudares audzināšanas un izglītošanas privātā pirmsskolas izglītības
iestādē (turpmāk-PII) PPII „Remeos”
maksas daļēju kompensāciju un pievienotajiem
dokumentiem,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt līgumu ar PPII ”Remeos”, reģ.Nr.3601802146, jur. adrese – Ģertrūdes iela 127
– 1, Rīga, LV 1009, par Rūtas Patrīcijas Čudares maksas daļēju kompensāciju. Līgumu
termiľš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2011.gada 31.decembrim;
Samaksu ne vairāk kā Ls 50.00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaľā
ar līguma nosacījumiem, pārskaitot finanšu līdzekļus saskaľā ar līgumu, piestādīto tāmi,
rēķinu un izziľu par apmeklējumu attiecīgajā laika posmā;
Uzdot noslēgt līgumu ar PPII ”Remeos” Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam
V.Tirzmalim;
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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73.§
Par Ditas Lases iesniegumu
Izskatot 20.04.2011. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Ditas Lases iesniegumu par viľas
meitas Undīnes Ozolas audzināšanas un izglītošanas privātā pirmsskolas izglītības iestādē
(turpmāk-PII) „Karlsons” maksas daļēju kompensāciju un pievienotajiem dokumentiem,
un saskaľā ar Finanšu komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt līgumu ar SIA ”Karlsons ”, reģ.Nr.4301802761, jur. adrese – Bērzu iela 12,
Vālodzes, Stopiľu novads, LV 2130, par Undīnes Ozolas maksas daļēju kompensāciju.
Līgumu termiľš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2011.gada 31.decembrim;
Samaksu ne vairāk kā Ls 50.00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaľā
ar līguma nosacījumiem, pārskaitot finanšu līdzekļus saskaľā ar līgumu, SIA ”Karlsons ”
piestādīto tāmi, rēķinu un izziľu par apmeklējumu attiecīgajā laika posmā;
Uzdot noslēgt līgumu ar SIA „Karlsons ” Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam
V.Tirzmalim;
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
74.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājam Tomam Jankovskim
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un Latvijas
Triatlona federācijas, reģ.Nr. 40008024242, juridiskā adrese A.Deglava iela 7, Rīga, LV-1009,
19.04.2011. vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju triatlonistu Tomu
Jankovski,
un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt un pārskaitīt 100Ls Latvijas Triatlona federācijai, reģ. Nr.40008024242,
juridiskā adrese A.Deglava iela 7, Rīga, LV-1009, konta nr. LV24HABA0551025014818
Toma Jankovska (p.k. 200888 - 10700, deklarētā dzīves vieta „Silavējš” - 41 ,Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133) sacensību izdevumu daļējai segšanai no Ropažu sporta
centra budžeta līdzekļiem.
Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Tomam Jankovskim;
- Latvijas Triatlona federācijai, reģ. Nr.40008024242, juridiskā adrese A.Deglava iela 7, Rīga,
LV-1009;
- Ropažu novada pašvaldības sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
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75.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājai Margaritai Maksimovai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un Jeļenas
Maksimovas 10.05.2011. vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt viľas meitu, Ropažu novada
iedzīvotāju Margarita Maksimova,
un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt un pārskaitīt 100Ls „Fudzi sporta klubam”, reģ. Nr 40008073430, juridiskā
adrese Salnas 20-19, Rīga, LV-1021, konta nr. A/S SEBIFTUNLALV2X,
LV27UNLA0050003849907, Margaritas Maksimovas sacensību sagatavošanās
perioda izdevumu daļējai segšanai no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiem.
Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Jeļenai Maksimovai;
- „Fudzi sporta klubam”, reģ. Nr. 40008073430, juridiskā adrese: Salnas 20-19, Rīga, LV1021;
- Ropažu novada pašvaldības sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
76.§
Par Vēsmas Eglītes iesniegumu
Izskatot 13.05.2011. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto PII ”Annele” vadītājas Vēsmas Eglītes
iesniegumu par Mūzikas un mākslas skolas zāles izmantošanas nepieciešamību PII ”Annele”
jaunas grupas izveidošanai un Sanitas Megeres-Klevinskas priekšlikumu par konceptuālu
atbalstu Zaķumuižas PII ”Auseklītis” jaunas grupas izveidei,
un saskaľā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.05.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut izveidot jaunu grupu Ropažu novada Mūzikas un Mākslas skolas zālē, lai
nodrošinātu ar vietu iestādē 60 rindā esošos 2008.gadā dzimušos bērnus un uzľemtu PII
”Annele” 29 5/6 gadīgos bērnus.
2. Konceptuāli atbalstīt jaunas grupas izveidošanu PII ”Auseklītis”, Zaķumuiža, Ropažu
novads, lai nodrošinātu vietas rindā esošajiem bērniem.
DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
77.§
Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti
Pamatojoties uz :
Ropažu novada domes Attīstības komitejas 13.01.2010. sēdes lēmumu prot.Nr.1 &2,
10.02.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.2 &4, un 10.03.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.3 &3,
un 12.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.5,&16,
Ropažu novada domes 26.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr. 21,&21, kurā nolēma konceptuāli
atbalstīt SIA Ciemats un SIA Vilkme dalību Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā
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projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanā, lai
uzlabotu mājokļu energoefektivitāti;
Ropažu novada domes komunālo un apsaimniekošanas jautājumu komisijas atzinumiem;
izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna informāciju,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome n o l e m j :
1. Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizēšanas
gaitu, t.sk., veicot –
1.1. Daudzdzīvokļu mājas Straumēni 1, Zaķumuiža, Ropažu novads, siltināšanas
procesu, kā arī piekrist nepieciešamajam kredītam, kas nepārsniedz summu 70

Ls/m2, kur mājas kopējā platība ir 2552.6 m2 siltināšanas procesa uzsākšana pēc
pilnvaru saľemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem)
2. Uzdot SIA „Vilkme” valdes loceklim nodrošināt projekta realizāciju, organizējot:
projekta īstenošanu noteiktajos termiľos un kārtībā,
optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saľemšanu un izlietošanu atbilstoši
projekta izmaksu tāmei un projektā paredzēto mērķu un rādītāju
sasniegšanai,
atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu saskaľā ar līguma noteikumiem,
pašvaldības struktūrdaļām veikt ar projekta realizāciju saistošo darbu
izpildi to kompetences ietvaros.
78.§
Par 17.05.2011. Ropaţu novada domes finanšu komitejas sēdes protokola Nr. 5 § 56 5.
punktu „Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aigara Sudmaļa atcelšanu, sakarā ar
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas nomaksu”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par
nekustamo īpašumu „Vecsilāji” nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā
no Aigara Sudmaļa,
konstatē:
Aigars Sudmalis par nekustamo īpašumu „Vecsilāji” 19.05.2011. ieskaitīja Ropažu novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudu un
taksācijas gada maksājumus – Ls 8.68,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atcelt 17.05.2011. Ropažu novada domes finanšu komitejas lēmuma Nr. 5 § 56 5.punktu „Par
nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziľu
bezstrīdus kārtībā no Aigara Sudmaļa, sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas nomaksu.
79.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 54”, Ropaţu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Tleuberda Ļeļikova iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala d/s „Tumšupe Nr.54”
reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoľa Tleuberda Ļeļikova (TLEUBERDA
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ĻEĻIKOVS) vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistošos apstākļus, tika konstatēts:
Darījumu apliecinošs dokuments – Pirkuma līgums no 20.05.2011. par 999/1000
domājamās daļas iegādi un dāvinājuma līgums no 20.05.2011. par 1/1000 domājamās
daļas dāvinājumu.
Pārdevējs – Marija Kopcova, Latvijas Republikas pilsonis;
Pircējs – Tleuberda Ļeļikovs, nav Latvijas Republikas pilsonis;
Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis –
0,058 ha, d/s „Tumšupe Nr. 54”, kadastra Nr. 8084 004 0249- individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saľemti;
Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ľemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 54”, kadastra Nr.8084 004 0249, 0.058 ha
platībā iegūšanai īpašumā uz Tleuberda Ļeļikova (TLEUBERDA ĻEĻIKOVS) vārda, ar zemes
izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
2.1. Tleuberdam Ļeļikovam.
2.3. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.
2.4. Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
80.§
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izsniegtās izziľas par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma
tiesību izmantošanas laika periodā no 27.01.2011. līdz 19.04.2011., un pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 78.pantu un Ministru kabineta 28.09.2010. MK noteikumi Nr.919 "Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiľiem",
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropažu novada dome n o l e m j :
Pieľemt zināšanai, ka:
Ropažu novada pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Tumšupe
134”, Podkājas, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 004 0158, 0.081 ha platībā, par pārdevēja –
Nikolaja Gibaļuka, noteikto cenu LVL 12 000.00 (Divpadsmit tūkstoši lati, 00s.).
Pircējs – Astrīda Plone.
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81.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropaţu vidusskolas jumta renovācijai
Saskaľā ar Attīstības komitejas 12.04.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.4 §9 par Ropažu vidusskolas
ēkas jumta nomaiľu un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas veiktās
iepirkuma procedūras par Ropažu vidusskolas jumta renovāciju, ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6
rezultātiem;
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V. Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 16 425,32 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci
lati un 32 santīmi) apmērā, tai skaitā PVN 22%, kas sastāda Ls 2961,94, Ropaţu
vidusskolas jumta renovācijai (adresē: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135).
2. Izdarīt grozījumus 2011.gada Ropažu novada pašvaldības budžetā, novirzot finanšu
līdzekļus (Ls 16 430,00) no rezerves budžeta uz tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
82.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” statūtkapitāla palielināšanu
Sakarā ar piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektos aktivitātē
3.4.1.1 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” un pamatojoties uz SIA „Ciemats” lūgumu nodot īpašumā pašvaldības nekustāmos
īpašumus:
1. Pārsūknēšanas stacija Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 3000,00;
2. Sūkľu stacija Nr.2 Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 8000,00;
3. Skatakas Silakrogā (kanalizācijas un ūdensvada), sert.vērt.novērtējums – Ls
9000,00;
4. Ārējie kanalizācijas tīkli Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 18000,00;
5. Ūdenstornis (jaunais) Ropažos, sert.vērt.novērtējums – Ls 21000,00;
6. Ārējie kanalizācijas tīkli no keramikas caurulēm Ropažos, sert.vērt.novērtējums –
Ls 7000,00;
7. Ārējais ūdensvads no tērauda un čuguna caurulēm Silakrogā,
sert.vērt.novērtējums - Ls 8000,00;
8. Ārējais ūdensvads no tērauda un čuguna caurulēm Ropažos, sert.vērt.novērtējums
– Ls 15000,00;
9. Dziļurbums Ropažos (pie skolas), sert.vērt.novērtējums – Ls 1000,00;
10. Dziļurbums Ropažos (pie ūdenstorľa ), sert.vērt.novērtējums – Ls 3000,00;
11. Pārsūknēšanas stacijas 3 gb Ropažos,sert. vērt.novērtējums – Ls 2000,00;
12. Dziļurbumi 3 gb Silakrogā, sert. vērt.novērtējums - Ls 15000,00.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, Z.Blaus,
S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, V.Vucens, K.T.Hēla, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš,
A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot SIA „Ciemats” īpašumā pašvaldības īpašumus:
Pārsūknēšanas stacija Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 3000,00;
Sūkľu stacija Nr.2 Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 8000,00;
Skatakas Silakrogā (kanalizācijas un ūdensvada ), sert.vērt.novērtējums – Ls
9000,00;
Ārējie kanalizācijas tīkli Silakrogā, sert.vērt.novērtējums – Ls 18000,00;
Ūdenstornis (jaunais) Ropažos, sert.vērt.novērtējums – Ls 21000,00;
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Ārējie
kanalizācijas
tīkli
no
keramikas
caurulēm
Ropažos,
sert.vērt.novērtējums – Ls 7000,00;
Ārējais ūdensvads no tērauda un čuguna caurulēm Silakrogā,
sert.vērt.novērtējums - Ls 8000,00;
Ārējais ūdensvads no tērauda un čuguna caurulēm Ropažos,
sert.vērt.novērtējums – Ls 15000,00;
Dziļurbums Ropažos (pie skolas), sert.vērt.novērtējums – Ls 1000,00;
Dziļurbums Ropažos (pie ūdenstorľa), sert.vērt.novērtējums – Ls 3000,00;
Pārsūknēšanas stacijas 3 gb Ropažos,sert. vērt.novērtējums – Ls 2000,00;
Dziļurbumi 3 gb Silakrogā, sert. vērt.novērtējums - Ls 15000,00;
Kopējā vērtība Ls 110000,00.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai sagatavot nodošanas
pieľemšanas aktu.
3. Palielināt SIA „ Ciemats” statūtkapitālu par pašvaldības mantisko ieguldījumu Ls 110000,00.
4. Uzdot SIA „ Ciemats” reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā viena mēneša
laikā pēc domes lēmuma pieľemšanas un nodošanas pieľemšanas akta parakstīšanas.
83.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” statūtkapitāla palielināšanu
Sakarā ar piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektos aktivitātē
3.4.1.1 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” un pamatojoties uz SIA „Vilkme” lūgumu nodot īpašumā pašvaldības nekustāmos
īpašumus:
Attīrīšanas būves Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 28000,00;
Sūkľu stacija kanalizācijai Zaķumuižā Nr.1, sert.vērt.novērtējums – Ls 2000,00;
Sūkľu stacija kanalizācijai Zaķumuiža nr.2, sert.vērt.novērtējums – Ls 4000,00;
Ūdensapgādes urbums Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 28000,00;
Atdzelžošanas iekārtas Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 16000,00.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, Z.Blaus,
S.Šukste, I.Gailītis, L.L.Batarevska, V.Vucens, K.T.Hēla, I.Līdacis, , G.Siliņš, A.Kukule),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot SIA „Vilkme” īpašumā pašvaldības nekustāmos īpašumus:
Attīrīšanas būves Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 28000,00;
Sūkľu stacija kanalizācijai Zaķumuižā Nr.1, sert.vērt.novērtējums – Ls 2000,00;
Sūkľu stacija kanalizācijai Zaķumuiža nr.2, sert.vērt.novērtējums – Ls 4000,00;
Ūdensapgādes urbums Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 28000,00;
Atdzelžošanas iekārtas Zaķumuižā, sert.vērt.novērtējums – Ls 16000,00.
Kopējā vērtība Ls 78000,00.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai sagatavot nodošanas
pieľemšanas aktu.
3. Palielināt SIA „ Vilkme” statūtkapitālu par pašvaldības mantisko ieguldījumu Ls 78000,00
4. Uzdot SIA „Vilkme” reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā viena mēneša
laikā pēc domes lēmuma pieľemšanas un nodošanas pieľemšanas akta parakstīšanas.
84.§
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību
savienības (turpmāk LPS) 22.kongrea rezolūciju „Par attīstības vadības principa maiľu”,
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izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un Eiropas Savienības
(turpmāk ES) projektu realizēšanai,
atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un
neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, Z.Blaus,
S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš, V. Šlēgelmilhs,
A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (I.Skudiķis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiľu”.
2. Aicināt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu nākamajā ES budžeta ietvaros
vismaz trešo daļu no finanšu resursiem pielietot saskaľā ar pašvaldību patstāvīgi
izvēlētiem projektiem.
85.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
1. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības
jautājumos laika periodā no 19.04.2011. līdz 20.05.2011.,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Pieľemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos :
2-6/28
Par līguma laušanu
2-6/29
Par bieži sastopamo derīgo izrakteľu ieguves atļaujas Nr. 1/2007 anulēšanu
1
2-6/29
Par iepirkumu komisijas protokolistes/sekretāres aizvietošanu
2-6/30
Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 09.05.2011. plkst. 1600
2-6/31
Par valsts amatpersonu saraksta izmaiľu apstiprināšanu
2-6/32
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/33
Par iepirkumu „Ropažu vidusskolas jumta renovāciju”
2.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pienākumu
izpildītāja un izpilddirektora, izpilddirektora pienākumu izpildītāja izdotos rīkojumus personāla
jautājumos laika periodā no 18.04.2011. līdz 20.05.2011.,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens, I.Līdacis, G.Siliņš,
V. Šlēgelmilhs, A.Kukule), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Pieľemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:
Nr.51-p
Par darba līguma termiľu
Nr.52-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Zommeru
Nr.53-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar E.Keišu
Nr.54-p
Par atalgojuma noteikšanu būvvaldes darbiniekiem
Nr.55-p
Par A.Ancenas dalību seminārā
Nr.56-p
Par pabalstu R.Lejniecei
Nr.57-p
Par pabalstu V.Bleijam
Nr.58-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar J.Brenci
Nr.59-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar M.Švarcbahu
Nr.60-p
Par grozījumiem darba līgumā
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Nr.61-p

Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar N.Uškānu

Pieľemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:
Nr.27-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu SIA „Vilkme” valdes loceklim V.Šīrantam
Nr.28-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu V.Lasmanei
Nr.29-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Bartkevičai
Nr.30-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Ejubai
Nr.31-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lomanovskai
Nr.32-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Čuderei
Nr.33-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu S.Cibuļskai
Nr.34-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu G.Kuzminskim
Nr.35-at
Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu S.Vīgantei
Nr.36-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Nr.37-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu V.Ķupei
Nr.38-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Mulerei
Nr.39-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu PII „Auseklītis” vadītāja v.i. L.Studānei
86.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada JŪNIJĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
14.06.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
14.06.2011.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
15.06.2011.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
14.06.2011.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
14.06.2011.
plkst.17.00
Domes sēde
21.06.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
katru piektdienu
plkst.11.00
Bāriľtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieľemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs A.Cibuļskis Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdes
vadītāja pienākumus nodod Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam
R.Skrebam.
Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdes pirmā daļa plkst. 16.00 tiek slēgta.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

(paraksts)

Antons Cibuļskis
/ 30.05.2011. /

Protokolē

Elīna Čudere

(paraksts)
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Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdes pārtraukums no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.10

Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdes otrā daļa tiek atklāta plkst. 16.10, sēdi vada
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks R.Skrebs.
Saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldībā 25.05.2011. elektroniski saņemto un reģistrēto
Nr.1255 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.05.2011. vēstuli Nr.17.18-le/7582 par iesnieguma izskatīšanu Ropaţu novada domes
25.05.2011. domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti sekojoši lēmumprojekti:
87.§
Par Ropaţu novada domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
Pamatojoties uz Ropažu novada deputātu V.Šlēgelmilha, I.Gailīša, K.T. Hēlas, V.Vucena,
I.Skudiķa, Z.Blausa, S.Šukstes un G.Siliľa 18.05.2011. iesniegumu, kurā lūdz 2 (divu) nedēļu
laikā sasaukt Ropažu novada domes ārkārtas sēdi, lai saskaľā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 65.panta pirmo daļu izskatītu jautājumu par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja A.Cibuļski atbrīvošanu no ieľemamā amata.
Ropažu novada domes 25.05.2011. sēdes vadītājs R.Skrebs izvirza priekšlikumu ievēlēt balsu
skaitīšanas komisiju trīs komisijas locekļu sastāvā, tiek izvirzītas šādus kandidātus komisijas
sastāvam:
Aina Bernharde;
Irēna Krote;
Daiga Jokste;
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kukule), „Pret”- 8 balsis (I.Skudiķis, Z.Blaus, S.Šukste, K.T.Hēla,
I.Gailītis, V.Vucens, G.Siliņš, V. Šlēgelmilhs), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome noraida:
izvirzītos kandidātus – A.Bernharde, I.Krote, D.Jokste balsu skaitīšanas komisijas sastāvam.
Ropažu novada domes deputāts I.Skudiķis izvirza šādus kandidātus balsu skaitīšanas komisijas
sastāvam:
Aina Bernharde;
Indulis Vīdušs;
Daiga Jokste;
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (I.Skudiķis, Z.Blaus, S.Šukste, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Vucens,
G.Siliņš, V. Šlēgelmilhs), „Pret”- 6 balsis (A.Cibuļskis, R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
L.L.Batarevska, I.Līdacis), „Atturas”- 1 balss ( A.Kukule),
Ropažu novada dome nolemj:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā trīs locekļu sastāvā:
Aina Bernharde;
Indulis Vīdušs;
Daiga Jokste.
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Ropažu novada domes 25.05.2011. sēdes vadītājs R.Skrebs dod vārdu izteikties A.Cibuļskim.
A.Cibuļskis: Visupirms gribu teikt, ka es īsti pats nezinu par ko man atbrīvo. Man tas nav
skaidrs. Esmu nostrādājis 20 gadus Ropažu novadā, tie, kuri dzīvo (ilgi dzīvo) šajā novadā, tie
redz kāda ir novada attīstība – gan Ropažu, gan Zaķumuižas, gan arī Silakroga ciemā, gan arī
Muceniekos – bijušajās armijas daļās, ko mēs pārľēmām. Kā arī neesam aizmirsuši Tumšupes
ciemu dažādos jautājumos – apgaismošana, stadiona sakārtošana, bērnu rotaļu laukumi, kā arī
līdzīgi ir Kākciemā. Viena lieta ir strādāt 14 gadus, bet faktiski ir strādāts ļoti daudz, praktiski
pēdējos 6 gadus strādāt ir bijis ļoti grūti, reizēm pat biji līdzīgi kā šeit – mēs te debatējam cik ļoti
ir sarežģīti strādāt. Faktiski, es šos 6 gadus neesmu ticis kārtīgi atvaļinājumā, jo tikko kā aizgāju
atvaļinājumā, tā bija pārbaude – no Ekonomiskās policijas, KNAB (Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs) un Valsts kontroles, Darba inspekcijas. Man arī jāatvainojas tiem kolēģiem,
kuri ir atnīkuši, ka arī viľi tika „ierauti” šajā cīľā, jo arī viľiem bija jāpārtrauc savs atvaļinājums,
bija arī no ārzemēm jāizsauc atvaļinājuma laikā. Bet jāsaka, ka šajos 6 gados esmu daudz
padarījis, jo darbs lika domāt, pārstrādāt kā attīstīt novadu daudz straujāk, protams, arī reizēm
bija iestājušās bažas par novada turpmāko attīstību. Es gribu visiem pateikties par darbu, arī šiem
deputātiem – vairāk vai mazāk jūs mani esat atbalstījuši. Arī šīs dienas sēdē vairākus lēmumus
jūs esat atbalstījuši, tādēļ man ir prieks, ka šajā sēdē bija ietverti jautājumi par mani, bet kopumā
mēs tā ļoti raiti un viegli jautājumus esam atrisinājuši, jo galu galā tas viss ir priekš Ropažu
novada attīstības. Gribu pateikt tiem deputātiem, kuri šobrīd arī ir zālē, kuri arī iepriekšējos
gadus ir strādājuši kopā ar mani un atbalstījuši, kopīgi mēs esam gājuši un domājuši. Manā
darbā, tie, kuri ir gribējuši ir piezvanījuši vai ieradušies pie manis. Daži deputāti, ar kuriem
gribēju individuāli parunāt, atrada laiku un tikās ar mani, neizvirzot nekādus nosacījumus. Darbs
novadā nav tik vienkāršs, kā klātesošie iedomājas – tā skaistā dzīve. Saku, ka būs ļoti sarežģīta
dzīve, jo jārisina diezgan problemātiski jautājumi, kuri saistīti ar novada attīstību. Arī visiem
klātesošajiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem gribu pateikt paldies, kuri ir strādājuši ar
mani. Man ir bijis viens kredo (to gribu atgādināt deputātiem, īpaši tiem deputātiem, kuri īsti nav
izpratuši situāciju): „Domes priekšsēdētājam ir jābūt lielam demokrātam!” Struktūrvienībām,
iestādēm ir jāļauj pašām strādāt, noteikt savu dzīvi, lemt par saviem izdevumu izlietojumu, nevis
no augšas jānorāda, bet protams, ir jāveic kontrole! Ir komisiju un komiteju sēdes, kurās mēs
varam izdiskutēt un prasīt atskaites.
Es uzsveru, ka daži deputāti to nav sapratuši, ka ir lēmējvara un izpildvara. Lēmējvarai nav
jānodarbojas ar dažu līdzekļu sadalīšanu, lēmējvarai ir jālemj par budžetu, projektiem,
prioritātēm novadā. Tās ir galvenās funkcijas. Izpildvarai ir uzdevums veikt ikdienas darbu, kura
regulāri domei atskaitās par darbu.
Noslēdzot šo sarunu, es gribu teikt, ka es uz nevienu nedusmojos, neesmu uz nevienu
apvainojies. Tādā sakarā es šo kāršu partiju esmu zaudējis, bet es neesmu kauju zaudējis, tā ir
tikai vēl priekšā. Es visiem novēlu veiksmi. Veiksmi opozīcijai, kura bija opozīcija, un galvenais
atcerēties par Ropažu novadu. Jāatzīst, ka es daudz lietas neizdarīju, iespējams vajadzēja daudz
nopietnāk pievērsties atsevišķiem jautājumiem, bet katrā gadījumā es negribēju būt tas, kurš
neredz kas notiek novadā (smilšu zagšana milzīgos apmēros), es negribēju pievērt šīs acis, tādēļ
arī es nonācu pie šī lēmuma, kā arī es gribu aiziet no novada ar godu, lai visiem iedzīvotājiem un
pārējiem cilvēkiem varētu droši skatīties acīs un teikt: „Es izdarīju visu, bet diemžēl, es nevaru
izdarīt vairāk, jo mēs esam palikuši mazākumā!” Šoreiz situācija ir tāda kāda tā ir un es to
pieľemu, priecājos, ka esmu nostrādājis 20 gadus un „uztaisīju” novadu kāds viľš šobrīd ir. Pats
galvenais, ka ir demokrātisks novads. Paldies. Veiksmi!
Tiek dots vārds klātesošajiem deputātiem un atklātas debates.
Ropaţu novada domes deputāte A.Kukule: Man ir svešas pozīcijas un opozīcijas, pēc ilga
pārtraukuma atkal esmu Ropažu novada domes deputāte. Man ir pieredze pašvaldības darbā,
veidojot kopā ar kolēģiem Izglītības, kultūras un sporta daļu. Es zinu no kā ir sākts. Man ir
pieredze divos sasaukumos būt deputātes lomā un nu ir iespēja būt trešajā reizē. Es ļoti gribētu
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dzirdēt to deputātu, kuri parakstīja vēstuli, pamatojumu, kāpēc? Es zinu, ka to lūdz arī
iedzīvotāji, kuri mūs ir ievēlējuši. Gribu izteikt priekšlikumu – dot atļauju izteikties sēdes
klausītājiem, iedzīvotājiem. Šie ir mani divi priekšlikumi: iedzīvotāju vārdā es vēlos dzirdēt
pamatojumu un lūgtu iespēju iedzīvotājiem izteikties.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
šobrīd dosim vārdu izteikties deputātiem, pēc tam klātesošajiem.
Ropaţu novada domes deputāts I.Skudiķis: Skan patētiski, to ko priekšsēdētājs norunāja. Man
„iecirtās prātā”, ka priekšsēdētājs neizprot cēloľu sakarības. Jūsu viedoklis ir, ka šobrīd
galvenais iemesls ir kaut kādas smiltis. Cēloľu sakarības šajā lietā sakľojas jau pašos pamatos –
mūsu mēģinājumos gadu strādāt pozīcijā. No tā sanāk viens liels „čiks”. Kāpēc? Tāpēc, ka es
varētu teikt, ka galvenās domstarpības un neizpratne ir par tiem jautājumiem – kā strukturāli
domei ir jāstrādā. Priekšsēdētājs saka, ka deputāti ir paredzēti situācijām, ka viľi tiek ievēlēti un
atnāk vienreiz četros gados ievēlēt priekšsēdētāju un izpilddirektoru, un pēc tam atnāk nobalsot,
principā kā balsošanas mašīna. Savukārt, mūsu uzskats ir pilnīgi radikāli savādāks, ka dome ir
vēlētāju vēlēta institūcija, un komisijām, komitejām pēc būtības ir jāskata jautājumi. Nevar būt
tā, ka ir gatavi lēmumi, deputāti atnāk uz komitejām, pat domēm un tad, kaut kādas koalīcijas
vārdā visi balsojam. Principā visu laiku tiek uzstādīts, ka mēs uzticamies savām izpildvarām,
izpilddirektoram, vai vēl kaut kam. Kaut kādā brīdī mēs uzticamies, bet tas ir kā avansa uzticība.
Otrkārt, ik pa brīdim ir nesaprotami lēmumi, kuros mēs nevaram uzticēties, jo ir jāsāk diskutēt.
Respektīvi, šis lēmuma pieľemšanas process ir galvenā cēloľsakarība. Mūsuprāt, lēmumu
pieľemšanas process ir deputātiem izľemts no rokām. Faktiski, ja ir apsolīts, tad kā balsošanas
mašīna koalīcijas vārdā ir jābalso. Mēs esam pret šādu situāciju. Tas ir galvenais un vienīgais
iemesls. Mēs gribam, šo te demokrātijas varas institūciju.
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Arī man bija tas gods strādāt koalīcijā
kopā ar partiju „Sabiedrība citai politikai”. Manuprāt, ļoti kompetentiem cilvēkiem. Tā es
domāju līdz šim. Ja tu – Ivo domā, ka tas iemesls (kā mēs domājam) ir smiltis, domāju, ka
Antons tā nedomā. Nevienā brīdī priekšsēdētājs nav teicis to, ka mūsu institūcija – deputāti esam
tikai tad, kad paceļam rokas un balsojam, un neko nedarām. Manuprāt, absolūtās muļķības ir tās,
ka, tad, kad mēs bijām koalīcijā, tad koalīcija nesastāv no viena Antona. Koalīcijā mēs bijām
cilvēki – R.Skrebs, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, L.L.Batarevska, I.Līdacis, tad, kad mēs bijām
šajā koalīcijā, tad es, godīgi sakot, nevienā mirklī nesajutu, konkrēti no jums, ka jūs būtu mūs
uzrunājuši! Es pieľemu, ka jūs negribējāt uzrunāt Antonu. Bet, kāpēc jūs neuzrunājāt mūs? Jūs,
mūs uzrunājāt caur vēstulēm, tādēļ šīs sarunas bija īpatnēji izprotamas. Varbūt mēs tikāmies
divatā, vai pastarpināti, bet es tās neuzskatīju par tādām sarunām, kur tu kaut vienā brīdī būtu
pateicis, ka mums nav pieľemami absolūti koalīcijas principi, tādēļ mēs aizejam! Tas viss sākās
jums mums nepasakot. Sākās šīs spēles un shēmas par kurām es uzzināju no svešiem cilvēkiem.
Kad mēs uzzinājām konkrētus koalīcijas deputātus, tad mēs domājām, ka visas sarunas ir
pabeigtas no jūsu puses, ka mums vairs nav ko runāt. Tad es jautāju: „Kad, tad sarunas bija
sākušās?”
Man ir jautājums jaunajiem deputātiem: „Kad Jūs balsojat, Jūs esat deputāti uz pusi dienas –
dažām stundām, tādēļ lūdzu komentējiet par to, kādēļ pārējie deputāti izsaka neuzticību
Antonam?” Gundar, ko Tu par to domā? Tu esi pirmo dienu deputāts, pirms tam ar Tevi neviens
nav runājis, kā Tu vērtē šo situāciju?
Ropaţu novada domes deputāts G.Siliņš: Man nav ko komentēt.
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Vai Tu vari pastāstīt par tiem darbiem,
ko ir vai nav izdarījis Antons? Kāds ir Tavs viedoklis?
Ropaţu novada domes deputāts G.Siliņš: Man nav komentāru.
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Paldies.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Saskaľā
ar Ropažu novada pašvaldības nolikumu, atgādinu, ka uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek
dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā
divas reizes.
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Ropaţu novada domes deputāts V.Šlēgelmilhs: Ir skumji, ka viss tiek tā pasniegts. Viens no
iemesliem par atlaišanu, kas tika nosaukts, ir mana smilšu zādzība. Gribu paprasīt: „Vai tiešām
jūs pieļaujat domu, ka 11 gadu garumā kādam zagu smiltis?” Es uzbūvēju sporta kompleksu,
kurš, ieejot google iemetot to, viľš izlec simts tūkstošs reizes vairāk nekā vārds Ropaži. Tas ir
pirmais jautājums. Otrs, lai jūs saprastu, mūs uztrauc Valsts kontroles ziľojums, ne tas, ka te tiek
kaut kādas shēmas bīdītas, ne vēl kaut kas. Tas, kas būs liels pārsteigums, to apliecinās visi mani
kolēģi ar kuriem es esmu runājis. Vārds koalīcija mūsu starpā nepastāv. Mums ir vienošanās un
tā saucas vairākuma vienošanās. Un jebkurš, kurš gribēs varēs pievienoties šai vienošanās
komandai. Mums nav koalīcijā sadalīts, ne pa partijām, ne pēc deguniem, ne pēc kā! Mēs
turpmāk gribam teikt, ka jūs ļoti labi zināt, ka jums bija koalīcijas sēdes, kafijas pauzes. Principā
es to gribētu kā šķiru izslēgt. Ir pietiekami jau tas, ko mēs redzam Saeimā, un to mēs šeit
nepieļausim. Turpmākais darbs būs ar tiem cilvēkiem par kuriem mums nebūs svarīgs viľu radu
saites. Mēs centīsimies visās vietās ielikt tos cilvēkus, kuri ir atbilstošākie un piemērotākie. Tā
kā nevajag teikt, ka te ir kaut kādas spēles vai shēmas. Visi ļoti labi zina, ka mums ir ļoti skaists
novads, bet tai pašā laikā, tas varēja būt daudz skaistāks. Domāju, jūs tam piekritīsiet. Tas ir tas,
ko mēs gribam panākt.
Ropaţu novada domes deputāte L.L.Batarevska: Es arī gribu izteikties, es kā jaunais deputāts
visus šos 2 gadus strādājot es no visiem atšķīros ar to, ka man nebija tāda nostāja, ka es būtu pie
viena vai otra, jo man ir sava nostāja. Es visu laiku centos turēt visus kopā, lai būtu viena vesela
komanda. Atšķirībā no šeit visiem klātesošajiem deputātiem, es vienīgā strādāju valsts iestādē 33
gadus un es zinu ko nozīmē komandas darbs. Arī šeit es visiem centos to iemācīt – vienoti
strādāt, nevis pa stūriem bakstīties. Katram ir savs viedoklis, te ir kaut jāizstrīdas, jo katrā strīdā
rodas sava taisnība. Ja kāds grib kaut ko sevišķi izteikties par Antona neizpildītiem darbiem,
ambīcijām, neapmierinātību, netaisnību, to var darīt, bet ar meliem pateikta taisnība rada lielāku
ļaunumu, tādēļ ir jānāk visiem kopā un jāizrunājas. Es nezinu kāpēc vienmēr pēc domas sēdēm
nevaram visi kopā palikt un izrunāties, izstrīdēties, ja rodas kādas neskaidrības, bet tā nenotiek,
tādējādi visi runā pa kaktiem. Mani tas neapmierina un es esmu centusies to labot. Arī jaunais
deputāts G.Siliľš saka, ka viľam nav viedokļa, bet kā varbūt viedoklis, ja cilvēks nav neko
darījis. Tie kas vēlēs jauno priekšsēdētāju lūdzu padomāt vispirms nevis tikai par to ko cilvēks
pašreiz dara, kāds ir viľš, jo tur ir jābūt, kā Antons teica, ļoti lielam demokrātam, jāmāk
uzklausīt visus, nevis savas ambīcijas izvirzīt pirmā vietā.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
vai ir vēl kāds, kurš grib izteikties?
Ropaţu novada domes deputāte A.Kukule: Es gribu. Man ir žēl, ka nesadzirdēja mani, kad es
lūdzu no klātesošajiem dzirdēt viedokli kāpēc? (Es izmantošu otras dotās 5 minūtes.) Manai
pārsteidz, es zinu, ka lēmumu pieľemšanas tapšanā, katram deputātam ir jāiedala laiks, ne tikai
ievēlētai komitejai. Tā nav taisnība, ka nevar būt klāt, var būt klāt, jo neviens komitejās durvis
nav aizslēdzis. Es ceru, ka tā ir liela atrunāšanās, jo ir jābūt laikam, ja esi deputāts un izľēmies to
misiju. Man šķiet, ka Valsts kontroles paziľojumā nekur netika prasīts priekšsēdētāja nomaiľa,
tādas ķibeles tur netika atrastas, tās ir citos pagastos un pilsētās.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
vai ir kāds, kurš vēlas izteikties?
Ropaţu novada domes deputāts I.Gailītis: Es gribētu visiem pateikt, kāpēc es piekrītu
priekšnieka maiľai. Manā gadījumā ir nelaimīgā koģenerācija. Domes sēdēs un iedzīvotāju
sapulcēs runājot par nodoma protokolu Antons un Raimonds, arī Jānis Baklāns, vienbalsīgi jūs
apgalvojāt, ka nodoma protokols paliks tāds pats kāds tas ir, bet arī vienbalsīgi jūs apgalvojāt, ka
pie līguma mēs vēl aprunāsim, novērtēsim, izskatīsim un nobalsosim. Pēc tam, iepriekšējā domes
sēdē – ārkārtas domes sēdē, kad es jautāju par līgumu, tad jūs teicāt, ka to neizskatīsim. Dome
nolēma, ka V.Šīrants to paraksta vienpersoniski. Šāda, kā jūs sakāt, shēma es nosaucu par
izpildvaras klaju ľirgāšanos lēmējvarai un panākt sev labvēlīgu balsojumu.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
vai ir vēl kāds grib izteikties?
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Ropaţu novada domes deputāts V.Vucens: Es gribētu teikt, ka pirmkārt, mēs runājam viens
par otru, bet bieži vien mēs aizmirstam, un iekurā gadījumā pie jebkura iznākuma, paturēšu sev,
ka pats svarīgākais un galvenais mūsu resurss ir cilvēks. Un tie, kuri ir strādājuši atzinīgi šajā
periodā, tiem būs šeit vieta. Es būšu tikai par to. Ja kādam pēc varas nomaiľas būs citi viedokļi,
mēs par tiem diskutēsim un es tiem nepiekritīšu. Tā ir viena lieta attiecībā pret esošo vairākumu
runājot un vēršoties. Arī es biju viens no tiem, kurš tikās un runāju ar Antonu, ne klātienē, bet
telefoniski, mēs daudz ko izrunājām. Principā daudz kas izskanēja jau gan no Ivo, gan no Lidijas,
es vienmēr viľu saskatījis par konstruktīvo pozīcijas cilvēku, jo viľa šo „jautājumu cēla augšā”.
Kas attiecas uz šīm koalīcijām, opozīcijām, mans viedoklis, ka šis vairākums varētu būt līdz
pilnam deputātu sasaukumam, strādāt kā viena vienota komanda un tikai tad mēs panāksim
rezultātu. Tādēļ es nenoliedzu, ka Lija mēģināja to darīt, bet jāsaka tā, ka tas tuvu tam bija, bet
diemžēl atsevišķi pilsoľi bija ārpus šī vairākuma. Par šo izrunāšanu, neizrunāšanu, arī Ivars
minēja, ka koģenerācija ir viens no gadījumiem, manā gadījumā pašam personiski balsojot par
iedzīvotāju labā pieľemtiem lēmumiem, jo tas ir pamatu pamats, ir diezgan bēdīgi, kad pēc tam
ir tikšanās ar iedzīvotājiem un uzzināt tādas lietas, ko mēs nezinām savās koalīcijas sapulcēs,
kurās es biju. Tas nozīmē, pat esot iekšā un klātienē tu nezini tik daudz informāciju, cik daudz
mūsu ausīm bija vēlams zināt, dažkārt viena vai otra informācija mums gāja secen. Paldies.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
vai ir vēl kāds grib izteikties?
Ropaţu novada domes deputāte K.T.Hēla: Parakstot iepriekšminēto vēstuli, es gribu pateikt,
ka es visam pievienojos, ko Valdis pateica un es uzskatu, ka priekšsēdētājs ir tiešām ļoti daudz
ko darījis novada labā, bet mums ir vēl ļoti daudz ko darīt. Es pilnīgi piekrītu tam, ka man
naivais vēlējums būtu, ka mēs tiešām visi 15 varētu kopā vienoties un strādāt, lai arī esam ļoti
dažādi cilvēki, dažādi domājam un balsojam, tādēļ diemžēl visiem vienmēr labi nebūs, bet
vismaz censties lielos jautājumos vairāk runāt. Iespējams tieši šis moments, kad nepieciešams
vēl vairāk runāt, bieži iztrūkst. Šoreiz es domāju, ka mēs būsim sapratuši un turpmāk to darīsim.
Veidojam koalīciju, lai saprastu, ka nepārtraukti ir jāpārjautā.
Ropaţu novada domes deputāts V.Vucens: Es atvainojos, kā otrs papildinājums, Antonam to
teica un Antons to minēja, ka mēs šeit spēlējam kurš kuru? Es gribi izskaust šo viedokli. Manā
skatījumā, nav nekādi kāršu spēļu spēlēšana, jo mums šeit ir kopīgais skatījums par novada
attīstību, iedzīvotāju labklājības celšanu, mūsu iedzīvotāju piederības apziľu, lai viľi ar lepnumu
varētu teikt, ka esmu Ropažu novada iedzīvotājs. Es gribu personīgi pateikties Antonam par to,
ko viľš ir darījis novada labā – „cepuri nost”.
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Es gribētu atbildēt uz komentāru.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Tā ir otrā
reize.
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Es piekrītu tam ko jūs teicāt, un es
lepojos, ka es dzīvoju Ropažu novadā, bet vai tās metodes ar kādām tika risināta šī problēma –
„Antona noľemšana”, vai tās bija vispareizākās? Vai tā neiešana uz sarunām? Tad, kad es
konkrēti jautāju – kas notiekas? Vai tas ir pareizākais variants, jo jūs esat par sarunām. Es tikai to
jautāju?
Ropaţu novada domes deputāts I.Skudiķis: Tas ir komentārs vai jautājums?
Ropaţu novada domes deputāte S.Megere-Klevinska: Jautājums, jo tās metodes, ko es no
malas dzirdēju, ir vienkārši briesmīgas.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Lūdzu
Ivo, Tev ļauts izteikties otro reizi.
Ropaţu novada domes deputāts I.Skudiķis: Diemžēl, tieši tā pat ... kaut kādas ķengas,
publikācijas, pa stūriem tiek runāts vis kaut kas uz vienu un otru pusi. Diemžēl par tām bažām,
ka, lai neklausītos kaut kādas muļķības, ķengas, kā jūs sakāt – krēslu dalīšanas, koalīcija – mums
viľas nebija. Ir bijusi runa kādā veidā saglabāt kaut kādu līdzsvaru jeb mēs kaut kādu struktūru
veidojam, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un jebkuram līdzeklim ir kaut kādi instrumenti, kurus var
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lietot. Šinī gadījumā šie instrumenti ir pārvaldes un ietekmes instrumenti, kuri spēj saglabāt
līdzsvaru, vienalga koalīcijas, domes starpā, valdībā.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Vai
Valdis (Šlēgelmilhs) ko gribēja izteikties?
Ropaţu novada domes deputāts V.Šlēgelmilhs: Gribēju atgādināt cienītajiem kolēģiem, ka
mēs sēžam, ne pie apaļā galda, mums iedzīvotāji izvēlēja, lai mēs pārstāvētu viľu intereses un
nevar būt tā, ka 8 deputāti vai koalīcija – tās intereses ir pārstāvētas, bet citu cilvēku intereses
netiek pārstāvētas. To par kaut kādām shēmām... tas sākās viss no iedzīvotājiem, kuri nebija
apmierināti. Par iesniegumu – jūs esat paprasījuši: „Cik iedzīvotāji parakstīja to iesniegumu?”
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Paldies,
vai kādam deputātam ir ko teikt? Pirms es dodu vārdu izteikties pārējiem klātesošajiem, gribu
informēt, ka laiks kurā varēs paust savu viedokli, tiks ierobežots līdz 3 minūtēm.
Ir atklāta vēstule Ropažu novada pašvaldības deputātiem no PII „Auseklītis”.
(R.Skrebs citē PII „Auseklītis” vēstules saturu.)
PII „Annele” vadītāja V.Eglīte: Esmu Ropažu bērnudārza vadītāja Vēsma Eglīte. Gribu
pateikt, ka ar Antonu kopā es strādāju, kopš paša sākuma līdz pēdējai dienai. Par cik man ir dotas
tikai 3 minūtes, es nebūšu baigi diplomātiskā, bet ļoti skarba. Es runāšu savas iestādes darbinieku
vārdā, neteiksim 100 procentīgi, bet 99.5 procentu vārdā noteikti. Mēs savu iestādi esam varējuši
attīstīt cik ir bijis iespējams un citi bērnudārzi mūs pat apskauž. Meitenes neļaus man sameloties,
ka mēs augsti kotējamies ārpus novada robežām. Tas ir tikai un vienīgi pasakoties Antona
politikai attiecībā pret pašvaldības iestādēm. Ja viľš nebūtu savā raksturā kā cilvēks un vadītājs
tāds kāds viľš ir, tad mums nebūtu šīs... es protams neizteikšos par visām iestādēm, es izteikšos
tikai par savu, lai gan domāju, ka visas iestādes piekritīs, es esmu lepna, ka es dzīvoju Ropažu
novadā un man jums opozīcijas jeb 8 deputātiem (nesaukšu jūs uzvārdos) ir jāatgādina, ka šis
viss ir paveikts pirms jūs tikāt ievēlēti, neaizmirstiet to. Es ļoti ceru un apelēju pie Valda
(V.Vucena) un Klaudijas (K.T. Hēla) ... Valdis nesaprata. Es jums izstāstīšu bērnu dārza valodā
– viss šis izskatās apmēram pēc tādas situācijas: tu man atľēmi spainīti, tad tu ar mani
nedraudzējies? Vai jums ir kaut viens būtisks pārmetums par lietu? Es runāju par metodēm, bet
vai metodes nevar noskaidrot, pārrunāt? Jūs gribat, lai ar jums visiem rēķinās, es arī gribu, lai ar
mani rēķinās. Ja mēs skatāmies visu kopumā, novada attīstības labā, tad es domāju, ka mums nav
šajā domei neko pārmest. Tad, kad jūs sākāt kopēji darboties pēc pirmsvēlēšanu šausmīgajām
zākām, tad es teicu: „O, mums ir super komanda!” Man ir ļoti žēl, ka tā ir noticis.
Ropaţu vidusskolas direktore M.Priede: Es pārstāvu savu izglītības iestādi un savus kolēģus,
es varu runāt tikai par to, kas ir saistīts ar izglītības iestādi. Mums nav viedokļa ko var spriest par
to, kā jums patīk iekšējā jautājumu risināšana, tad, kad mēs nepiedalāmie sēdēs, kā arī par
dažādām finansiālām lietām. Es gribu izteikt viedokli, ka izglītības iestādes Ropažu novada
vidusskolā, es runāju par pēdējiem 10 gadiem, deputātu sastāvs ir bijis ļoti dažāds un mainīgs,
bet nemainīga ir bijusi domes deputātu attieksme pret Ropažu vidusskolu, pret tās attīstību, pret
to, ka tas ir ļoti svarīgi, katrs jautājums tiks atbalstīts, tiks risināts ātrāk vai vēlāk. Mēs vienmēr
esam piedalījušies un tikuši uzklausīti dažādās komisijās, es kā vadītāja gribētu teikt, ka panākt
vienmēr vienotu atbalstu izglītībai tas nav tikai katra atsevišķa nopelns, bet arī domes
priekšsēdētāja, jo viľš dod virzienu un nosaka savu viedokli. Nezinu Anton, kāpēc Tu mums
visiem teici paldies, jo vēl jau vēlēšanu (balsošanas) rezultāti nav, bet es gribētu teikt paldies
visai domei par to darbu, kurš tika veltīts izglītības iestādēm Ropažu novadā. Tā kā es nāku no
tādas bērnu iestādes, tad es gribētu teikt divas lietas – mums, jebkuram iedzīvotājam, ir ārkārtīgi
svarīgi, lai mūsu lielā ģimene – Ropažu novads, dzīvotu mierīgi. Es salīdzināšu, ja tēvs ar māti
strīdas, tad mēs praktiski skolā jūtam cik grūti iet bērnam. Jūsu pašreizējās iekšējās nesaskaľas
mēs izjutīsim visi. Jūs katrs runājat par attīstību, tādēļ es vēlētos, lai jūs varētu atrast kopīgu
laiku, lai vēlreiz runātu un strādātu šādā sastāvā līdz nākamajām vēlēšanām, jo katra maiľa dod
kaut kādu stresu. Es gribētu teikt: Es būtu kā bīskaps, un vēlēšanās visi kā Romā tiek ieslēgti
cellē un uzturas tik ilgi, kamēr vienojās. Vai jūs nevarat tomēr visi apsēsties, padomāt un atrast
kas kurā vietā ir jāmaina, nemainot amatus.
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Ropaţu sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja S.Cibuļska: Es gribētu uzdot jautājumu
cienījamam deputātam Skudiķa kungam, vai Jūs savā sākuma runā esat mazliet samelojies, jo
Sociālo jautājumu komisijā jautājumā tiek izrunāti, Jūs varat pajautāt savai kolēģei K.T. Hēlai,
viľa pati lemj par šiem jautājumiem. Es lūgtu arī S.Šukstei izteikties kā lemj Sociālo jautājumu
komiteja.
Ropaţu novada domes deputāts I.Skudiķis: Ja bija jautājums par Sociālo jautājumu komisiju,
tad tajās netiek liegts nevienam piedalīties un par Sociālo jautājumu komiteju šeit netiek runāts.
Ropaţu sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja S.Cibuļska: Tad Jūs nevarat teikt, ka šis
bija pamata jautājums.
Kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” valdes loceklis V.Šīrants: Šeit „gāja” jautājumi par
koģenerācijas staciju, vajadzētu saprast to, ka šajā gadījumā mēs strādājam bez kādām
personiskām interesēm, bet strādājam dēļ iedzīvotājiem – šinī gadījumā tas ir viennozīmīgi.
Koģenerācijas stacija ir laba Zaķumuižas iedzīvotājiem tādēļ, ka karstais ūdens viennozīmīgi būs
lētāks, es to esmu teicis Ivaram (I.Gailītim) un arī esmu aicinājis uz kantori, lai redzētu kā un cik
lētāk tas būs, bet šādas intereses nebija. Otrām kārtām, koģenerācijas stacija ziemā aukstā laikā
būs glābiľš otram katlam, ja katls iziet no ierindas, tad Zaķumuiža salst nost. Tā kā
koģenerācijas stacija nebūtu kaut kādām tādām lietām par pamatu. Tas ir mans viedoklis, saistībā
ar konkrēto jautājumu.
Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītāja A.Rubene: Jautājums
I.Skudiķim: „Ja mēs sagatavojam lēmumprojektu, dodam uz sēdēm, vai kādreiz kādam
deputātam ir bijis aizliegts to mainīt?” Nav bijis, tad kāpēc jūs paši viľus nelemjat? Un otrs, es
gribētu izteikt, tad, kad jūs iesiet vēlēt, lūdzu neskatīties uz to, kaut ja jūs esat divi no vienas
partijas, ja kaut mans šefs teiktu balsot par to vai to, nedariet to, domājot katrs pats.
Zaķumuiţas pamatskolas direktore A.Prizeva: Kad jūs - šis sasaukums uzsākāt darbu es
jums lasīju K.Ulmaľa vārdus: „Ne neauglīgu noliegšanu, bet padomu. Ne uzbrukumus, bet
atzinīgu līdzdarbību. Ne ārēju skaļumu, bet neatlaidību. Ne savstarpēju apkarošanos, bet vienotu
darbu.” Jums ir jāzina, ka jūs esat tautas kalpi, mūsu kalpi. K.Ulmanis ir cilvēks, kurš noturēja
valsti, un kas jums visiem kopā nenoturēt pagastu. Es ceru, ka lēmums būs ļoti izsvērts,
pārdomāts un pozitīvs pagastam.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Vai ir vēl
kāds, kurš vēlas izteikties?
Ropaţu novada domes deputāts A.Kleins: Es gribētu teikt tiem deputātiem, kuri ir parakstījuši
šo vēstuli, ieklausīties iestāžu vadītāju teiktajā un izvērtēt kā viľi to saprot.
Ropaţu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs: Es kā
sēdes vadītājs komentēšu pēdējais, runājot par Antonu, ir viena būtiska lieta, kas jāsaka – liels
paldies Anton, ka šajos krīzes laikos esi veiksmīgi novadu izvadījis cauri. Reizēm arī man likās,
ka varbūt varētu kaut ko ātrāk darīt, bet paldies šajos krīzes laikos par tavu apdomību, ka tu biji
tas cilvēks, kurš septiľas reizes nomērīja un tikai vienu reizi nogriezi. Kā rezultātā ir iekrājusies
nauda, mēs šos divus gadus esam veiksmīgi visas izglītības iestādes uzturējuši, normāli kultūras
iestādes var funkcionēt, un mums ir uzkrājums, lai nākošo gadu izdzīvotu, neskatoties, ka katru
gadu mums samazina budžetu. Es personīgi tev varu pateikt lielu paldies. Ja runājam par Valsts
kontroles atzinumu, tad acīmredzot nezinu kur tā taisnība, jo ja tur būtu kaut kāda lieta, tad būtu
ierosināta krimināllieta, līdz šim brīdim neviena krimināllieta, ne viens pieprasījums sniegt kādus
paskaidrojumus no policijas nav saľemts, līdz ar to es nevaru pateikt, vai tiešām tas iemesls par
ko mēs varam runāt. Ja runājam par koģenerāciju par ko deputātu kungi visu laiku „cepās”, nākot
uz šo sanāksmi es paľēmu ciparus, tad ļoti elementāri, tad par vienu mēnesi ekonomika būs
tūkstotis lati. Godīgi varu atzīt, ka es šo projektu esmu atbalstījis, jo gadā būs ietaupījums kopā
12 000 lati. Šajā projektā esmu jau piedalījies pirmajā reizē, kad Ropažu novads jau par to
domāja, kad bija Ropažu pagasta lēmums 26.11.1997. Visu laiku visi ir gribējuši realizēt šo
projektu, bet neviens īsti to nav izdarījis. Tad vismaz viens, ar mūsu kaut kādu koalīcijas vai
biedru atbalstu, ir realizējis to. Tas vien jau ir ieguldījums. Pašvaldība šajā lietā nav ieguldījusi
ne vienu santīmu, tas ir tīri privāts bizness. Tādēļ tās lietas vajadzētu nodalīt, bet tai pašā laikā
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tas ir ieguvums Ropažu novada iedzīvotājiem. Par komunikāciju, kā M.Priedes kundze teica,
mums ir jāmāk dzīvot mierīgi, var teikt, ka mēs abas puses esam sadalījušās, līdz ar to dialogs ir
pazudis vai tas neveidojas, droši vien, ka tā taisnība ir kaut kur pa vidu. Vai mums tagad tas
izdosies labāk? Es nezinu, es šaubos. Mans novēlējums – vēlētāji mūs ir ievēlējuši, tādēļ ir
jāstrādā. Vai tas izdosies, es nezinu, to radīs balsojums. Un arī nākamais balsojums parādīs – vai
tiešām būs labāks vadītājs ar labākām kompetencēm – ar izglītību, dzīves pieredzi, darbu
pašvaldībā un tā tālāk.
Mans ierosinājums ir sākt balsošanas procedūru par jautājumu - atcelt no amata Ropaţu
novada domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski,
R.Skrebs uzdod vēlēšanu balsu skaitīšanas komisijai organizēt aizklātās balsošanas balsu
skaitīšanas procedūru Ropažu novada domes priekšsēdētāja atcelšanai no ieľemamā amata.
Balsošanas komisija sniedz skaidrojumu par balsošanas kārtību.
Ropažu novada domes deputāti aizklātā balsojumā izdara savu izvēli jautājumā par Ropažu
novada domes priekšsēdētāja A.Cibuļska atbrīvošanu no ieľemamā amata un balsu skaitīšanas
komisija 15 domes deputātu klātbūtnē nosauc un apkopo vēlēšanu rezultātus:
aizklāti balsojot „Par”- 8 balsis, „Pret”- 7 balsis, „Atturas”- nav,
(pielikumā balsošanas zīmes).
Pamatojoties uz Ropažu novada deputātu V.Šlēgelmilha, I.Gailīša, K.T. Hēlas, V.Vucena,
I.Skudiķa, Z.Blausa, S.Šukstes un G.Siliľa 18.05.2011. iesniegumu un saskaľā ar Latvijas
Republikas likumu „Par pašvaldībām” Ropaţu novada dome aizklāti balsojot „Par”- 8 balsis,
„Pret”- 7 balsis, „Atturas”- nav, nolemj:
Atcelt no amata Ropaţu novada domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
88.§
Par Ropaţu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
1. Pamatojoties uz Ropažu novada deputātu V.Šlēgelmilha, I.Gailīša, K.T. Hēlas, V.Vucena,
I.Skudiķa, Z.Blausa, S.Šukstes un G.Siliľa 18.05.2011. iesniegumu, kurā lūdz ievēlēt Ropažu
novada domes priekšsēdētāju un saskaľā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”,
sēdes vadītājs R.Skrebs lūdz domes deputātiem izteikt priekšlikumus – nosaukt domes
priekšsēdētāja amata kandidātus.
Deputātu priekšlikumi:
Deputāts Vladislavs Šlēgelmilhs Ropažu novada domes priekšsēdētāja kandidatūrai
iesaka Ivaru Gailīti;
Deputāts Aigars Kleins Ropažu novada domes priekšsēdētāja kandidatūrai iesaka Sanitu
Megeri - Klevinsku.
Ropažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs dod vārdu
izvirzītajiem domes priekšsēdētāja amata kandidātiem:
I.Gailītis sniedz informāciju par savu dzīves gājumu un plāniem, ja viľš tiks ievēlēts kā
domes priekšsēdētājs;
S.Megere - Klevinska sniedz informāciju par savu dzīves gājumu, kompetencēm un
plāniem, ja viľa tiks ievēlēta kā domes priekšsēdētāja.
Ropažu novada domes deputāti un visi klātesošie sēdes dalībnieki uzdod jautājumus izvirzītām
kandidatūrām - I.Gailītim un S.Megerei - Klevinskai Ropažu novada domes priekšsēdētāja
amatam.
2. Ropažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs uzdod balsu
skaitīšanas komisijai organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru Ropažu novada
domes priekšsēdētāja vēlēšanās. Balsošanas komisija sniedz skaidrojumu par balsošanas kārtību.
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Ropažu novada domes deputāti aizklātā balsojumā izdara savu izvēli jautājumā par Ropažu
novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Vēlēšanu balsu skaitīšanas komisija 15 domes deputātu klātbūtnē nosauc un apkopo vēlēšanu
rezultātus:
aizklāti balsojot „Par”- 8 balsis, „Pret”- 5 balsis, „Atturas”- 2 balsis I.Gailīti,
(pielikumā balsošanas zīmes);
aizklāti balsojot „Par”- 7 balsis, „Pret”- 6 balsis, „Atturas”- 2 balsis S.Megeri - Klevinsku,
(pielikumā balsošanas zīmes);
saskaľā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” Ropaţu novada dome aizklāti balsojot „Par”- 8 balsis, „Pret”- 5 balsis, „Atturas”- 2 balsis nolemj:
Iecelt Ropaţu novada domes deputātu Ivaru Gailīti par Ropaţu novada domes
priekšsēdētāju.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Ropažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, sēdes vadītājs R.Skrebs dod vārdu
izteikties Ropažu novada domes 25.05.2011. sēdē ievēlētajam Ropažu novada domes
priekšsēdētājam I.Gailītim.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis pasakās par savu ievēlēšanu priekšsēdētāja amatā
un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” izsludina Ropažu novada
domes ārkārtas sēdi 25.05.2011. plkst. 21.15, Ropažu novada domes 15 deputātiem 25.05.2011.
plkst. 18.15 tiek izsniegta ārkārtas sēdes darba kārtība (lēmuma projekts).

Ropaţu novada domes 25.05.2011. sēdi slēdz plkst. 18.15

Ropažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks,
sēdes vadītājs
(paraksts)

Raimonds Skrebs
/ 30.05.2011. /

Protokolē

Elīna Čudere

(paraksts)
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