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Darba kārtība:
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
2. Par īres tiesību piešķiršanu uz sociālo dzīvojamo platību
3. Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
Dzīvokļu komisijas atzinumi
4. Par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komitejas priekšsēdētāja apstiprināšanu
5. Par N.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par D.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par īres tiesību piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu ar S.K.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
8. Par grozījumiem Zaķumuiţas bibliotēkas – informācijas centra nosaukumā, Zaķumuiţas
bibliotēkas nolikuma un Zaķumuiţas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
jaunā redakcijā
Attīstības komitejas atzinumi
9. Par Ropaţu novada ciematu sporta laukumu attīstības plānu apstiprināšanu
10. Par multifunkcionāla sporta laukuma izveidi Ropaţu ciemā, Ropaţu novadā
11. Par inventarizāciju par turējumā nodotiem pamatlīdzekļiem, inventāra un pamatlīdzekļu
izvērtēšanu SIA „Vilkme‖, SIA „Ciemats‖
12. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0262, Ropaţu novads, piekritību
Ropaţu novada pašvaldībai
13. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0444, Ropaţu novads, piekritību
Ropaţu novada pašvaldībai
14. Par zemes gabala „Kūlas‖, Ropaţi, Ropaţu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0308
nodošanu nomā
15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Ozolu iela 8‖, Tumšupe, Ropaţu
novads
16. Par Ropaţu novada pašvaldībai piekritīgo parku attīstības plāna koncepcijas izstrādi
17. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā
18. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu noslēgšanu Kākciema ciema teritorijā
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam ―Ūdentiņi‖, Ropaţu
novads
20. Par pašvaldības zemes gabalu ―Upmalas‖, Ropaţu novads un minētā zemes gabala
iznomāšanu
Finanšu komitejas atzinumi
21. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
22. Par Zaķumuiţas pamatskolas direktora I.Grigorjeva darba samaksas apstiprināšanu
23. Par „Valdījuma līguma‖ par mobilā telefona izmantošanu apstiprināšanu

24. Par maksas pakalpojumu atcelšanu skolēniem Ropaţu sporta centrā un Zaķumuiţas
sporta zālē
25. Par dzīvojamās mājas „Vidzemes prospekts 10‖ Zaķumuiţa, Ropaţu novads siltummezgla
atsavināšanu
26. Par dzīvojamai mājai „Vidzemes prospekts 10‖ Zaķumuiţa, Ropaţu novads funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala nodošanu pārvaldīšanā
27. Par ēkas Skolas ielā 1, Zaķumuiţa, Ropaţu novads tehnisko apsekošanu
28. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības īpašuma - dzīvojamās mājas
„Brieţi‖ jumta un dzīvokļa Nr. 1 remontam
29. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropaţu ambulances logu nomaiņai un
kosmētiskam remontam ieejas telpās
30. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas pirmskolas bērnu
grupas izveidei
31. Par pašvaldības papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ES EZF projekta Nr. 10-04-ZL18Z401201-000001 „Ropaţu novada domes ēkas vides pieejamība un labiekārtojums‖
realizācijai
32. Par Zaķumuiţas pamatskolas izmaiņām pedagogu un tehnisko darbinieku štatu sarakstos
33. Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011.gada budţetā
34. Par līguma noslēgšanu ar audţuģimeni
35. Par bērnam sniegto ārpusģimenes pakalpojuma samaksas noteikšanu I.K. un D.Ţ.
36. Par Valsts Izglītības Satura Centra (VISC) mērķdotācijas sadali pirmskolas izglītības
programmu realizācijai
37. Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājai A.K.
38. Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājām Da.K.un Di.K.
39. Par izmaiņām Ropaţu vidusskolas pedagoģisko darbinieku štata sarakstā
40. Par maksas pagarināto dienas grupu 1. – 5.klašu skolēniem Ropaţu vidusskolā
41. Par Zaķumuiţas pamatskolas direktores A.Prizevas darba uzteikumu un materiālo vērtību
un iestāţu piederošo lietu nodošanu – pieņemšanu
42. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
44. Par Interešu izglītības programmu finansēšanas izvērtēšanas komisijas izveidi
45. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
46. Par Ropaţu novada attīstības plāna koncepcijas izstrādi
47. Par J.M.un D.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
48. Par I.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
49. Par apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Pūpoli‖
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
51. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu dziļurbuma ierīkošanai Tumšupes ciemā
52. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Druseikas‖, Ropaţu novads
53. Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā‖
54. Par Zaķumuiţas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
55. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
56. Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada SEPTEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropaţu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaţi, Ropaţu novadā.
Ropaţu novada domes 24.08.2011. sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāţu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Ivars Gailītis
Ivo Skudiķis
Zigurds Blaus
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst. 14.15)
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Raimonds Skrebs (ierodas plkst. 14.40)
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Aija Kukule

izpilddirektors Juris Putniņš
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Koleča
finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Agita Rubene
nodokļu administratore Aina Bernharde
būvvaldes vadītājs Ainārs Linde
zemes lietu speciāliste, būvvaldes vadītāja vietniece Renāte Gremze
juriskonsults Oskars Ašmanis
kapu pārzine, daiļdārzniece Irēna Krote
civilās aizsardzības organizators Rolands Felkers
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

SIA „Ciemats‖ valdes loceklis Andris Bartkevičs
SIA „Vilkme‖ valdes loceklis Valdis Šīrants
Ropaţu sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari‖ vadītāja Sarmīte Cibuļska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
Zaķumuiţas bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Ināra
Skrodele
Ropaţu novada Informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija Bināne
Ropaţu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuiţas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
PII „Annele‖ vadītāja Vēsma Eglīte
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois‖ vadītāja Daiga Jankovska

Sēdē nepiedalās:

Valdis Vucens (attaisnojošo iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Ropaţu novada domes 24.08.2011. sēde atklāta plkst. 14.10
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SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 27.06.2011. iesniegto Z.B., personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī „Zītari 5‖ – 2, Tumšupe, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Tumšupē, „Zītari 5‖ - 2, īres līgumu
ar Z.B. uz laiku no 26.05.2011. līdz 31.10.2011.
2. Z.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu Z.B., personas kods /personas kods/, /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135 un Ropaţu
novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 25.07.2011. iesniegto A.L., personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī „Zītari 5‖ - 5, Tumšupe, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Tumšupe, „Zītari 5‖ - 5, īres līgumu ar A.L. uz
laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
2. A.L. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu A.L., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135 un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 04.08.2011. iesniegto N.U., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari 5‖ - 9, Tumšupe, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Tumšupe, „Zītari 5‖ - 9, īres līgumu ar N.U. uz
laiku no 01.08.2011. līdz 31.01.2012.
2. N.U. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu N.U., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135 un Ropaţu novada pašvaldības
Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 04.07.2011. iesniegto R.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī St.Augšciems 43.km - 2, Augšciems, Ropaţu novadā, un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Augšciems, St.Augšciems 43.km - 2, īres līgumu
ar R.L. uz laiku no 01.08.2011. līdz 31.01.2012.
2. R.L. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu R.L., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135 un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 27.06.2011. iesniegto S.Ļ., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Priedes 5‖ - 1, ist.Nr.2 Silakrogs, Ropaţu novadā, un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Silakrogs, „Priedes 5‖ - 1, ist.Nr.2 īres līgumu ar
S.Ļ. uz laiku no 01.06.2011. līdz 30.11.2011.
2. S.Ļ. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt ierakstītu
lēmuma nosūtīšanu S.Ļ., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133 un Ropaţu novada pašvaldības
Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 28.06.2011. iesniegto A.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Priedes 5‖ - 3, Silakrogs, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
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un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Silakrogs, „Priedes 5‖ - 3, īres līgumu ar A.S. uz
laiku no 01.05.2011. līdz 31.10.2011.
2. A.S. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt ierakstītu
lēmuma nosūtīšanu A.S., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133 un Ropaţu novada pašvaldības
Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 08.08.2011. iesniegto V.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Priedes 3‖ - 61, ist.Nr.1, Silakrogs, Ropaţu novadā, un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Silakrogs, „Priedes 3‖ - 61, ist.Nr.1, īres līgumu
ar V.L. uz laiku no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.
2. V.L. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu V.L., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133 un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 14.07.2011. iesniegto M.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Priedes 3‖ - 61, ist.Nr.3, Silakrogs, Ropaţu novadā, un
Administratīvās rajona tiesas 13.06.2011. sprieduma norakstu lietai Nr.A420788410 un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Silakrogs, „Priedes 3‖ - 61, ist.Nr.3, īres līgumu
ar M.L. uz laiku no 13.06.2011. līdz 30.11.2011.
2. M.L. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu M.L., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133 un Ropaţu novada pašvaldības
Sociālajam dienestam.

6

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 īres tiesību piešķiršanu uz sociālo dzīvojamo platību
Izskatot A.G., p.k. /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, 08.07.2011.
saņemto iesniegumu par piekrišanu īrēt sociālo dzīvojamo platību Rīgas ielā 16 – 7, istaba Nr.2,
Ropaţi, Ropaţu novads, 04.07.2011. sociālās dzīvojamās platības ierādīšanas aktu.
Ņemot vērā 15.06.2011. Sociālo jautājumu komitejas, protokols Nr.6, lēmumu 3.§, 2.punkts, kur
A.G. tika atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvojamo platību un tika reģistrēta sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistrā, pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām‖ 10.panta 1.daļu - Sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma
pamata personai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, 11.panta 1.daļu - Sociālo
dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
noslēdz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pašvaldības institūcijas lēmums par
sociālā dzīvokļa izīrēšanu, 11.panta 2.daļu - Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt A.G., p.k/personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, īres tiesības
Ropaţu pašvaldībai piederošā sociālā dzīvojamā platībā Rīgas ielā 16 - 7, istaba Nr.2, Ropaţi,
Ropaţu novads, 1.stāvs, 1 istaba ar koplietošanas virtuvi, koridoru un sanitāro mezglu,
kopplatība 17,46m2. Īres maksa mēnesī 1,26 Ls, atkritumu izvešana 0,48 Ls mēnesī no
personas. Īrnieks par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju personīgi
norēķinās ar pakalpojuma sniedzējiem pilnā apmērā.
2. Noteikt A.G. 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas noslēgt īres līgumu ar Ropaţu novada
domi par sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16 - 7, ist.Nr.2, Ropaţi, Ropaţu novads, īri.
3. Uzdot Ropaţu novada domes Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu A.G., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133, Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
3.§
Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
1. Izskatot L.K., p.k. /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, faktiski
dzīvojoša /adrese/ Ropaţu novads, 09.08.2011. saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt
dzīvojamo platību un uzaicinot L.K. uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi, tika konstatēts:
L.K. sēdē paskaidroja, strādā algotu darbu, viena audzina 3 nepilngadīgus bērnus (dzimuši
1997.gadā, 2004.gadā, 2007.gadā), vāc dokumentus, lai šķirtu laulību, jo ar vīru kopdzīve ir
izjukusi. Pašreiz L.K. īrē dzīvokli /adrese/ Ropaţu novads, bet īrētais mājoklis jāatbrīvo
līdz augusta beigām. Deklarētajā adresē /adrese/ Ropaţu novads, nav iespējams dzīvot, jo
tas ir Ev. luteriskās draudzes īpašums, māja ir veca, ar augstiem griestiem, ziemā nav
iespējams telpas piekurināt, lai būtu silti. Tāpat ir problemātiski ar ēst gatavošanu, jo krāsns
nevelk un neuzkarst tādā temperatūrā, lai varētu pagatavot ēdienu. Iepriekš L.K. ģimene bija
deklarēta /adrese/ Siguldas novads. Kad vīrs aizgāja no ģimenes, L.K. ģimenes mājā
nodzīvoja 1,5 gadus. Vislielākās problēmas bija ziemā, kad vajadzēja braukt uz darbu un
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vest bērnus uz skolu un bērnu dārzu Ropaţos, bet ceļš bija aizputināts, bieţi vien koki pār
ceļu pārkrituši. Mājas /„Nosaukums‖/ atrodas apmēram 10km no Ropaţu administratīvā
centra meţa vidū. No turienes nav iespējams ar sabiedrisko transportu nokļūt uz Ropaţiem,
savukārt uz Allaţu pagastu bija jāmēro daudz lielāks attālums. L.K. intensīvi pati meklē
dzīves vietu, izliek sludinājumus, apjautājās cilvēkiem, līdz šim nav izdevies atrast citu
dzīvojamo platību, tāpēc pēc palīdzības griezās Sociālajā dienestā.
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‖
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr. 32 2.1. apakšpunktu
sociāli mazaizsargātās personu grupas ir „ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus‖.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka „Visām darbībām attiecībā uz
bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas..., prioritāri
jānodrošina bērna tiesības un intereses‖
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‖
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;
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.‖
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropaţu 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;
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā
daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu var
pārsūdzēt tiesā‖.
Ņemot vērā konstatētos faktus un to, ka izveidojusies situācija, kur mazaizsargātas personas var
palikt bez dzīves vietas un jautājums risināms steidzami, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā 11.pantu 1.daļus, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
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sociālajām mājām‖ 5.panta ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu, Ropaţu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr. 28 10.4 apakšpunktu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atzīt L.K. par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
2. Reģistrēt L.K. Ropaţu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu L.K., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135, Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot I.Š., p.k. /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ Ropaţu novads, 05.07.2011.
iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus un
uzaicinot I.Š. uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi, tika konstatēts:
I.Š.ar savu meitu K.K. (dzimusi 2005.gadā) dzīvo pie vecākiem Dz.Š. un A.Š. Ģimenei ir
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 01.07.2011. līdz 31.12.2011.
I.Š. ir reģistrēta bezdarbniece bez pabalsta.
I.Š. lūdz piešķirt sociālo dzīvokli tāpēc, ka dzīvo ar vecākiem 2 istabu dzīvoklī, ik pa laikam
I.Š. brālis ierodas tur dzīvot, kaut nav deklarējis savu dzīves vietu minētajā adresē.
I.Š. ar meitu ir atsevišķa istaba.
Par komunālajiem maksājumiem un elektrību ir uzkrājies parāds.
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‖.
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;
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.‖
Saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropaţu novadā‖ 10.punkts nosaka - Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
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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.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 10.panta 1.daļa
nosaka - Sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai (ģimenei),
kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām‖ 5.pantu, Ropaţu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropaţu novadā‖ 10.punktu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atteikt atzīt I.Š. par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu I.Š., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135, Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
4.§
Par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes 10.06.2011. ārkārtas sēdes lēmumu Prot. Nr.11 §3
1.punktu un Dzīvokļu komisijas locekļu šādiem ierosinājumiem/priekšlikumiem:
priekšlikums: Zigurds Blaus izvirza komitejas priekšsēdētāja kandidatūrai iedzīvotāju
Elmāru Kozlovski;
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 10 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- 2 balsis
(A.Kukule, A.Kleins),
Ropaţu novada dome nolemj:
Apstiprināt Dzīvokļa komisijas locekli Elmāru Kozlovski par Dzīvokļu komisijas
vadītāju.

sēdes

Ropaţu novada domes 24.08.2011. sēdē plkst. 14.15 ierodas Ropaţu novada domes deputāts
Vladislavs Šlēgelmilhs.
5.§
Par N.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropaţu novada pašvaldībā 02.06.2011.
saņemto R.S., personas kods /personas kods/ 02.06.2011. iesniegumu par N.S., pers. kods
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/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas /adrese/
Ropaţu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
No 01.11.1999. N.S. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/ Ropaţu novadā;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 06.07.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja N.S. uz viņa deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV
2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/14) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
05.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā /adrese/ Ropaţu novads saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Līdz 05.08.2011. N.S. neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/ Ropaţu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.‖;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu‖;
nolēma - anulēt N.S. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads.
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
N.S., pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu
novads.
2. Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt N.S. uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2135), saskaņā ar LR MK 11.02.2003
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu,
R.S., uz deklarēto dzīves vietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2135), Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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6.§
Par D.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropaţu novada pašvaldībā 07.07.2011.
saņemto V.V., personas kods /personas kods/,07.07.2011. iesniegumu par D.M., pers. kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas /adrese/
Ropaţu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
No 22.12.2005. D.M. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/ Ropaţu novadā.
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 18.07.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja D.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads,
LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/15) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
05.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā /adrese/ Ropaţu novadā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Līdz 05.08.2011. D.M. neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/ Ropaţu novadā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.‖;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.‖.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu‖;
nolēma - anulēt D.M. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novadā.
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
D.M., pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu
novadā.
2. Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt D.M. uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2133), saskaņā ar LR MK 11.02.2003
noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu,
V.V. uz deklarēto dzīves vietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2133), Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7. §
Par īres tiesību piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu ar S.K.
Izskatot S.K. (turpmāk Persona), p.k. /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu nov., LV-2135,
14.06.2011. saņemto iesniegumu ar lūgumu slēgt īres līgumu Ropaţu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašumā (dzīvojamā platība) adresē „Veckangari‖ dz.4, Kangari, Ropaţu
nov., LV-2135, un izvērtējot apkopoto informāciju un dokumentus:
01.03.2004. Ropaţu novada pašvaldība pārņēmusi īpašumā VAS „Latvijas dzelzceļš‖
dzīvojamo māju adresē – „Veckangari‖, Kangari, Ropaţu nov., LV-2135.
Persona nav reģistrēta kā Ropaţu novada pašvaldības pabalstu saņēmējs.
Personai no 16.11.1992. deklarētā un faktiskā dzīves vieta adresē – /adrese/ Ropaţu nov.,
LV-2135.
Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļa informē, ka nav slēgti dzīvojamās
platības īres līgumi dzīvojamā platība adresē „Veckangari‖ dz.4, Ropaţu nov., LV-2135, līdz
ar to īres maksa netiek aprēķināta un iekasēta.
Saskaņā
ar
būves
tehniskās
inventarizācijas
lietu:
dzīvoklis
sastāv
no
3 vējtveriem, 2 istabām, 2 virtuvēm, 1 priekštelpas, 1 pieliekamā, kopējā platība 80,9 m²,
dzīvojamā platība 33,5 m², palīgtelpu platība 47,4 m².
Saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas datiem ēkas fiziskais
nolietojums uz 31.07.2011. ir 50%. Ropaţu novada pašvaldība dzīvojamā mājā „Veckangari‖,
Kangari, Ropaţu nov., LV-2135 dzīvokļu īrniekiem nesniedz komunālos pakalpojumus.
Saskaņā ar noslēgtajiem īres līgumiem īres maksa pašvaldībai piederošajos dzīvojamās
platībās ir 0,028 Ls/m² (vecajās mājās, bez labiekārtojuma), un 0,09 Ls/m² (mājās ar
labiekārtojumu).
Ņemot vērā ēkas fizisko nolietojumu, dzīvojamās mājas īres maksu noteikt 0,028 Ls/m².
Nosakot īres maksu tiek ņemts vērā esošais īres maksas lielums pašvaldības dzīvojamās
platībās.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 8.pants nosaka „Ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas
juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši visi iepriekšējā
īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.‖
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas
9.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt S.K., p.k. /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu nov., LV-2135, Ropaţu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā – „Veckangari‖ dz.4, Kangari, Ropaţu nov., LV2135, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka īrniekam ir
tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku) uz
nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākošā īres gada Ropaţu novada
pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu.
2. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 2,27 Ls (0,028 Ls x 80,9 m²).
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās
spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē „Veckangari‖ dz.4,
Kangari, Ropaţu nov., LV-2135, iepriekš veicot saskaņojumus ar finanšu un attīstības daļu.
4. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par dzīvojamo
platību adresē „Veckangari‖ dz.4, Kangari, Ropaţu nov., LV-2135.
5. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā no
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lēmuma spēkā stāšanās brīţa nenoslēdz, Ropaţu novada dome uzskata, ka Persona no līguma
slēgšanas ir atteikusies.
6. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt Personai, L.Jodzēvičai, juriskonsultam, Ropaţu
novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
8.§
Par grozījumiem Zaķumuiţas bibliotēkas – informācijas centra nosaukumā, Zaķumuiţas
bibliotēkas nolikuma un Zaķumuiţas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Zaķumuiţas bibliotēkas – informācijas centra vadītājas Ināras Skrodeles
2011.gada 1.augusta iesniegumu ar lūgumu vienkāršot Zaķumuiţas bibliotēkas – informācijas
centra nosaukumu, atsakoties no formulējuma „informācijas centrs‖, un turpmāk lietot
nosaukumu: „Zaķumuiţas bibliotēka‖, kā arī šajā sakarā apstiprināt Zaķumuiţas bibliotēkas
nolikuma un Zaķumuiţas bibliotēkas lietošanas noteikumus jaunā redakcijā,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Zaķumuiţas bibliotēkas – informācijas centra nosaukumā, atsakoties no
formulējuma „informācijas centrs‖, un turpmāk lietot nosaukumu: „Zaķumuiţas
bibliotēka‖;
2. Apstiprināt Zaķumuiţas bibliotēkas nolikumu un Zaķumuiţas bibliotēkas lietošanas
noteikumus jaunā redakcijā.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par Ropaţu novada ciematu sporta laukumu attīstības plānu apstiprināšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes un Ropaţu sporta centra priekšlikumu par
Ropaţu novada ciematu: Zaķumuiţas, Tumšupes, Silakroga, Mucenieku sporta laukumu plānu
apstiprināšanu. Paredzot iespēju, ja atļauj platība, izvietot sporta laukumos āra trenaţierus,
līdztekas, pievilkšanās stieņus vai citus sportošanai iespējamas palīgierīces. Kā arī rast vietu
bērnu laukumiem (smilšukastes u.c.),
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada ciematu sporta laukumu plānus :
- Zaķumuiţa, ar īpašuma kadastra Nr.8084 008 0350;
- Tumšupes, ar īpašuma kadastra Nr.8084 005 0129;
- Silakroga, ar īpašuma kadastra Nr.8084 007 0008;
- Mucenieku, ar īpašuma kadastra Nr.8084 006 0009.
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2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei pie Ropaţu novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes iekļaut sporta laukumus Ropaţu novada ciematu (Zaķumuiţa, Tumšupe,
Silakrogs, Mucenieki) teritorijās.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei.
10.§
Par multifunkcionāla sporta laukuma izveidi Ropaţu ciemā, Ropaţu novadā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 01.08.2011. reģistrēto Nr. 1805 Sporta kluba „Cetra‖
iesniegumu ar priekšlikumu izveidot esošā futbola laukuma Ropaţu ciemā, Ropaţu novada
teritorijā multifunkcionālu sporta laukumu, izmantojamu gan ziemas, gan vasaras sezonā.
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt multifunkcionāla sporta laukuma (bendija laukums – ziemā, futbola
laukums – vasarā) izveidi Ropaţu ciemā, Ropaţu novadā.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam un Būvvaldei izstrādāt līguma projektu par
multifunkcionāla sporta laukuma izveidi Ropaţu ciemā, Ropaţu novadā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par inventarizāciju par turējumā nodotiem pamatlīdzekļiem, inventāra un pamatlīdzekļu
izvērtēšanu SIA „Vilkme”, SIA „Ciemats”
Pamatojoties uz Attīstības komitejas locekļa V.Šlēgelmilha priekšlikumu un saskaņā ar Attīstības
komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7 par inventarizāciju par turējumā nodotiem
pamatlīdzekļiem, inventāra un pamatlīdzekļu izvērtēšanu SIA „Vilkme‖, SIA „Ciemats‖,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot Pastāvīgai inventarizācijas komisijai veikt inventarizāciju turējumā nodotiem
pamatlīdzekļiem un inventāram Ropaţu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām – SIA
„Vilkme‖ un SIA „Ciemats‖, t.sk.:
- pārbaudīt turējumā nodoto pamatlīdzekļu un inventāra faktiskos daudzumus;
- noteikt pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku;
- izvērtēt pamatlīdzekļu patieso vērtību.
2. Pastāvīgai inventarizācijas komisijai apzināt pamatlīdzekļus, kuri nepieciešami (bez
turējumā esošajiem) SIA „Ciemats‖, SIA „Vilkme‖ saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
3. Noteikt inventarizācijas par turējumā nodotiem pamatlīdzekļiem, inventāram un
pamatlīdzekļu izvērtēšanas izpildes termiņu līdz 01.10.2011.
4. Uzdot Pastāvīgai inventarizācijas komisijai iesniegt atskaiti par veikto inventarizāciju
pamatlīdzekļu izvērtēšanu Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai līdz
10.10.2011.
5. Lēmumu nosūtīt SIA „Vilkme‖, SIA „Ciemats‖, Ropaţu novada pašvaldības finanšu un
attīstības daļai, Pastāvīgai inventarizācijas komisijai.
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12.§
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0262, Ropaţu novads, piekritību
Ropaţu novada pašvaldībai
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par zemes gabalu ar kadastra Nr.
8084 009 0262, piekritību Ropaţu novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
Likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: ―pašvaldības domes (padomes)
lēmumu ………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos ‖noteiktajā termiņā.‖
Saskaņā ar likuma ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ Pārejas noteikumu 3.
pantu ―attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.‖
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.‖
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 ―Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‖ 13.
punkta noteikumiem: ‖ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās
ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra
informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā
likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
Likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3. panta 2.daļas 2.punkta noteikumi paredz, ka ―uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai,‖
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0262, ir piekritīga Ropaţu novada
pašvaldībai ~ 1.1 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zeme dabā uzmērot), saskaņā ar pielikumu
projektu.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8084 009 0262 nekustamā īpašuma
nosaukumu „Jaundrēviņi-3”, Ropaţi, Ropaţu novads, LV 2135.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101)
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai - Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
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13.§
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0444, Ropaţu novads, piekritību
Ropaţu novada pašvaldībai
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par zemes gabalu ar kadastra Nr.
8084 009 0444, piekritību Ropaţu novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
Likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: ―pašvaldības domes (padomes)
lēmumu, ………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos ‖noteiktajā termiņā.‖
Saskaņā ar likuma ―Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ Pārejas noteikumu 3.
pantu ―attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.‖
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.‖
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 ―Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi‖ 13.
punkta noteikumiem: ‖ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās
ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra
informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā
likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
Likuma ―Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās‖ 3. panta 2.daļas 2.punkta noteikumi paredz, ka ―uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai,‖
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0444, ir piekritīga Ropaţu novada
pašvaldībai ~ 0.2 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zeme dabā uzmērot), saskaņā ar pielikuma
projektu.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8084 009 0444 nekustamā īpašuma
nosaukumu „Jaundrēviņi-2”, Ropaţi, Ropaţu novads, LV 2135.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
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14.§
Par zemes gabala „Kūlas”, Ropaţi, Ropaţu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0308
nodošanu nomā
Izskatot SIA „SANIM‖, reģistrācijas Nr. 50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu
novads, LV2135, 25.07.2011. saņemto iesniegumu Nr.1767, par zemes gabala „Kūlas‖ ar
kadastra apzīmējumu 8084 009 0308 nodošanu nomā, kā arī zemes lietu speciālistes Renātes
Gremzes sniegto informāciju par zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 009 0308 piekritību
pašvaldībai, izvērtējot Ropaţu 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, kā arī saskaņā ar
Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.3, 9.§ „Par Ropaţu novada
pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Kūlas‖, Ropaţi, Ropaţu novads zemes vienības kadastra
Nr.8084 009 0308, platība 1.5ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
2. Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0900).
3. Noteikt nomas maksu Ls 20.00 mēnesī, saskaņā ar Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes
lēmumu Prot.Nr.3, 9.§ „Par Ropaţu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu
Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖.
4. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, ar SIA „SANIM‖,
reģistrācijas Nr. 50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu novads, LV 2135.
5. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei sagatavot grafisko pielikumu pie nomas
līguma un organizēt līguma noslēgšanu.
6. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu SIA „SANIM‖,
reģistrācijas Nr. 50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu novads, LV 2135.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsūtīt SIA „SANIM‖, reģistrācijas Nr.
50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu novads, LV2135 desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīţa.
8. SIA „SANIM‖, reģistrācijas Nr. 50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu novads,
LV2135 pilnvarotajai personai līdz 15.09.2011. noslēgt nomas līgumus, vēršoties Ropaţu
novada pašvaldības Būvvaldē.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam
„Ozolu iela 8”, Tumšupe, Ropaţu novads
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības būvvaldes pārstāvja Renātes Gremzes priekšlikumu par
lietošanas mērķa maiņu Ropaţu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Ozolu iela 8‖, Ropaţu
novads, kadastra Nr. 8084 005 0027, tika konstatēts:
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zemes vienībai adrese „Ozolu iela 8‖, Ropaţi, Ropaţu novads, kadastra numurs 8084 005
0027;
Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes gabala
izmantošanas patreizējam mērķim;
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 maiņu kārtība‖ 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā
īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropaţu novada
teritorijas plānojumu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Ozolu iela 8‖, Tumšupe, Ropaţu novads zemes vienības kadastra
Nr.8084 005 0027, platība 0.1378ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu,
nosakot sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Ozolu iela 8‖,
Tumšupe, Ropaţu novads, īpašniekam J.A., adrese /adrese/ Ropaţi, LV2135 un Valsts zemes
dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ropaţu novada domes 24.08.2011. sēdē plkst. 14.40 ierodas Ropaţu novada domes deputāts
Raimonds Skrebs.
16.§
Par Ropaţu novada pašvaldībai piekritīgo parku attīstības plāna koncepcijas izstrādi
Izskatot SIA „SANIM‖, reģistrācijas Nr. 50103264821, adrese Rubīni-8, Ropaţi, Ropaţu
novads, LV2135, 25.07.2011. saņemto iesniegumu Nr.1768, par iespējamo Ropaţu parka
teritorijas nodošanu apsaimniekošanā un ilgtermiņa attīstības koncepcijas izstrādi parka
teritorijai ar ES finansējuma piesaistes iespējām, kā arī uzklausot Ropaţu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes sniegto informāciju par Ropaţu novada teritorijā
esošo parku saimniecisko stāvokli un to perspektīvās attīstības iespējām, izvērtējot Ropaţu
novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt attīstības plāna izstrādi Ropaţu, Zaķumuiţas un Nāgelmuiţas parku
teritorijām.
2. Izveidot darba grupu Ropaţu novada parku perspektīvās attīstības plāna izstrādei sekojošā
sastāvā:
- Valdis Vucens – Ropaţu novada domes deputāts;
- Aigars Kleins - Ropaţu novada domes deputāts;
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- Sanita Megere - Klevinska – Ropaţu novada domes deputāte;
- Eva Haberkorne - Vimba – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
- Ainārs Linde – Būvvaldes vadītājs;
- Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja vietniece;
- Irēna Krote – daiļdārzniece;
- Gundega Ganiņa – iedzīvotāja, Ropaţu vidusskolas skolotāja;
- SIA „SANIM‖ – pilnvarotais pārstāvis.
3. Noteikt, ka Ropaţu novada parku perspektīvās attīstības plāna izstrādes ietvaros, darba
grupai var tikt pieaicināti noteiktu jomu eksperti.
4. Pirmo darba grupas sēdi noteikt 12.09.2011. plkst.18.00 Ropaţu novada pašvaldības 2.stāva
zālē, Sporta iela 1, Ropaţi, Ropaţu novadā, LV 2135.
17.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes gabalu iznomāšanu
mazdārziņu 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 saskaņā ar Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropaţu
novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu ar N.B.,
personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, LV 2135.
2. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu ar R.K.,
personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, LV 2135.
3. Anulēt mazdārziņa zemes nomas līgumu no 01.05.2011., ar L.K., personas kods /personas
kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, LV 2135.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt līguma
noslēgšanu ar augstākminētajām personām.
5. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei sagatavot grafisko pielikumu pie nomas līguma.
6. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt visām iepriekšminētām personām lēmumu
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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18.§
Par mazdārziņu zemes nomas līgumu noslēgšanu Kākciema ciema teritorijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saņemto E.R., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/
Ropaţu novads, LV 2133, iesniegumu no par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu 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 saskaņā ar Ropaţu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropaţu
novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, ar E.R.,
personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt līguma
noslēgšanu ar augstākminētajām personām.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei sagatavot grafisko pielikumu pie nomas līguma.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
5. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt E.R., /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133, lēmumu
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
“Ūdentiņi”, Ropaţu novads
Izskatot SIA „Forsete‖, reģ. Nr.44103023968, Zemeņu iela 7, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,
LV 4220, iesniegto 03.08.2011. iesniegumu Nr.1837, par zemes ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam ―Ūdentiņi‖, Ropaţu novads, kadastra Nr.8084 009 0080 apstiprināšanu, izvērtējot
Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika
konstatēts:
LR MK 11.12.2007. noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖
nosaka izstrādes kārtību;
Projekts izstrādāts atbilstoši Ropaţu novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem
Nr.7 „Ropaţu novada teritorijas plānojuma grozījumi‖ punkts 4.5. ―Zemesgabalu veidošanas
kārtība‖;
Ropaţu novada domes 25.03.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Ropaţu novada teritorijas
plānojuma grozījumi‖ noteicis plānoto teritorijas izmantošanu – lauksaimniecība (L);
Nekustamā īpašuma ―Ūdentiņi‖ zemes vienības platība ir 13.7 ha, kadastra Nr.8084 009
0080;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ―Ūdentiņi‖, Ropaţu novads, kadastra Nr. 8084 009 0080
zemes ierīcības projektu.
2. Piekrist nekustamā īpašuma ―Ūdentiņi‖, Ropaţu novads, kadastra Nr. 8084 009 0080 zemes
vienības sadalīšanai, atdalot 1 (vienu) zemes gabalu 11.0ha platībā.
3. Noteikt nekustamam īpašumam „Ūdentiņi‖ 2.7.ha platībā:
- adresi - ―Ūdentiņi‖,, Ropaţu novads, LV2135
- zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (NĪLM kods 0101).
- apgrūtinājumus –tiks noteikti pie zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
4. Noteikt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Jaunūdentiņi‖ 11.0ha platībā:
- nosaukumu - ―Jaunūdentiņi‖, Ropaţu novads, LV2135;
- zemes lietošanas mērķi -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība
(NĪLM kods 0201);
- apgrūtinājumi – tiks noteikti pie zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas.
5. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- B.K., /adrese/ Rīga, LV 1046
- SIA „Forsete‖, Zemeņu iela 7, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220;
- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§
Par pašvaldības zemes gabalu “Upmalas”, Ropaţu novads un minētā zemes gabala
iznomāšanu
Izskatot I.P., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, O.P., personas kods
/personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads un V.G., personas kods /personas kods/, dzīv.
/adrese/ Ropaţu novads iesniegtos iesniegumus par lietošanā esošā kopīpašuma „Upmalas‖,
kadastra Nr. 8084 010 0130, 3.91 ha platībā, kas reģistrēts Zemesgrāmatā uz Ropaţu pašvaldības
vārda nomas platību noteikšanu, 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,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 8084 010 0130, adrese ir „Upmalas‖, Ropaţu
novads, LV 2135.
2. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, ar I.P., personas
kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, par viņai piekritīgās domājamās daļas
no 3.91ha iznomāšanu no nekustamā īpašuma „Upmalas‖ ar kadastra Nr. 8084 010 0130.
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Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, ar O.P., personas
kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, par viņam piekritīgās domājamās daļas
no 3.91ha iznomāšanu no nekustamā īpašuma „Upmalas‖ ar kadastra Nr. 8084 010 0130.
4. Noslēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, ar V.G., personas
kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ Ropaţu novads, par viņai piekritīgās domājamās daļas
no 3.91ha, iznomāšanu no nekustamā īpašuma „Upmalas‖ ar kadastra Nr. 8084 010 0130.
5. Uzdot izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt līguma noslēgšanu ar augstākminētajām
personām.
6. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei sagatavot grafisko pielikumu pie nomas
līgumiem.
7. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
8. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt visām iepriekšminētajām personām
lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa augstākminētajām personām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
21.§
Par izdevumu atlīdzības līguma
par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes sagatavoto
lēmumprojektu par „Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu‖ apstiprināšanu
Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora funkciju realizēšanai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu‖ ar Ropaţu novada
pašvaldības izpilddirektoru Juri Putniņu:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
Juris Putniņš
adrese
Personas kods /personas kods/
Automašīnas marka,
BMW-530
Reģistrācijas Nr.
/reģistrācijas numurs/
VIN
/numurs/
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Izlietojuma norma uz 100 km
10 l
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līdz 200 litri
Līguma termiņš
No 01.08.2011. līdz 31.12.2011.
Finanšu līdzekļi
izpildvara
Mērķis
Ropaţu novada pašvaldības
izpilddirektora darba organizēšanai
2. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt līguma un nodošanas – pieņemšanas
akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
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22.§
Par Zaķumuiţas pamatskolas direktora I.Grigorjeva darba samaksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēdes Nr. 13 §4 „Par Zaķumuiţas
pamatskolas direktora apstiprināšanu‖ un Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora Jura
Putniņa lūgumu atzinuma pieņemšanai par Zaķumuiţas pamatskolas direktora I.Grigorjeva
darba samaksas aprēķināšanu un izmaksu sākot ar 2011.gada 18.jūliju līdz 2011.gada
01.septembrim nosakot mēneša algas likmi Ls 600,00 akceptēšanu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Akceptēt Zaķumuiţas pamatskolas direktoram Igoram Grigorjevam noteikto darba samaksu
sākot ar 2011.gada 18.jūliju līdz 2011.gada 01.septembrim nosakot mēneša algas likmi Ls
600.00
2. Samaksu veikt no Ropaţu novada pašvaldības tautsaimniecības budţeta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23.§
Par „Valdījuma līguma” par mobilā telefona izmantošanu
apstiprināšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes sagatavoto
lēmumprojektu par „Valdījuma līguma‖ (mobilā telefona izmantošanu) apstiprināšanu Ropaţu
novada pašvaldības izpilddirektora, saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „Valdījuma līgumu‖ par mobilā telefona izmantošanu ar pašvaldības
izpilddirektoru Juri Putniņu – izpilddirektora, saimnieciskās un organizatoriskās darbības
nodrošināšanai:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
Juris Putniņš
adrese
Personas kods /personas kods/
Telefona marka,
NOKIA 6303i classic
Mobilā telefona Nr.
/numurs/
Pieslēguma nodrošinātājs
Latvijas Mobilais Telefons
Pieslēguma veids
Vietējais pieslēgums +
Līguma termiņš
Līdz 31.12.2011.
Finanšu līdzekļi
izpildvara
Mērķis
Ropaţu novada pašvaldības
izpilddirektora darba organizēšanai
2. Noteikt mobilā telefona izmantošanas limitu (abonēšana un sarunas) – līdz Ls 25,00 mēnesī.
Summu virs Ls 25,00 apmaksā Pārvaldītājs.
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24.§
Par maksas pakalpojumu atcelšanu skolēniem Ropaţu sporta centrā un Zaķumuiţa sporta
zālē
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Evas Haberkornes Vimbas un sporta centra vadītājas Evitas Eglājas sagatavoto priekšlikumu par maksas
pakalpojumu atcelšanu Ropaţu sporta centrā un Zaķumuiţas sporta zālē skolēniem.
Esošie maksas pakalpojumi šobrīd:
Maksa par pakalpojumiem Ropaţu sporta zālē:
— sporta zāles īre 7,20 Ls/h
— aerobikas/deju zāles īre 3,10 Ls/h
— trenaţieru zāles īre 3,10 Ls/h
— individuālais apmeklējums sporta zālē, aerobikas zālē, trenaţieru zālē 0,60 Ls/h
— trenaţieru zāles abonements (vienai personai) 5,15 Ls/mēnesī
— galda spēles (novuss, galda teniss, šautriņas) 0,30 Ls/h
Sporta zāļu īrei, ja maksājums tiek veikts par 1 mēnesi ar priekšapmaksu tiek piemērota 10%
atlaide. No 1. jūnija līdz 1. septembrim sporta zāļu īrei atlaide 50%.
Maksa par pakalpojumiem āra sporta laukumiem Ropaţos(Ls/h)
Futbola laukuma īre bezmaksas* / 6,05**
Tenisa vai volejbola laukuma īre 2,45* / 4,85**
Tenisa vai volejbola dubultlaukuma īre 3,65* / 7,25**
Pludmales volejbola laukuma īre bezmaksas* / 3,65**
Pludmales volejbola dubultlaukumu īre 6,05**
*— Ropaţu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un novada komandām
** — Ropaţu novadā nedeklarētajiem iedzīvotājiem
Maksa par pakalpojumiem Zaķumuiţas sporta zēlē:
sporta zāles īre 7,20 Ls/h
trenaţieru zāles īre 5,15 Ls/h
individuālais apmeklējums sporta zālē, aerobikas zālē, trenaţieru zālē 0,60 Ls/h
trenaţieru zāles abonements (vienai personai) 5,15 Ls/mēnesī
galda spēles (novuss, galda teniss, šautriņas) 0,30 Ls/h
vietas noma galda futbolam 2,05 Ls/h
vietas noma karsto dzērienu automātam 10,00 Ls/mēnesī
Sporta zāļu īrei, ja maksājums tiek veikts par 1 mēnesi ar priekšapmaksu tiek piemērota 10%
atlaide. No 1. jūnija līdz 1. septembrim sporta zāļu īrei atlaide 50%.
Lai nodrošinātu bezmaksas iespēju aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, atcelt sekojošas maksas
skolēniem, kas mācās Ropaţu novada izglītības iestādēs.
Atcelt maksu par individuālo apmeklējums sporta zālē, aerobikas zālē un trenaţieru zālē 0,60
Ls/h; galda spēlēm (novuss, galda teniss, šautriņas) 0,30 Ls/h,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbrīvot Ropaţu novada izglītības iestāţu skolēnus no pakalpojuma maksas Ropaţu sporta
centra Zaķumuiţas un Ropaţu sporta zālēs par
- galda spēļu (novuss, galda teniss, šautriņas) izmantošanu,
- trenaţieru zāles izmantošanu (bez pieaugušā uzraudzības atļauts izmantot tikai
pilngadīgajiem skolēniem)
no 1.septembra līdz 31.maijam darba dienās līdz plkst. 18.00.
2. Noteikt, ka, skolēniem ir liegta minēto pakalpojumu izmantošana mācību stundu laikā.
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3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - Sporta centra vadītāju Evitu Eglāju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu un attīstības daļai.
25.§
Par dzīvojamās mājas „Vidzemes prospekts 10”, Zaķumuiţa, Ropaţu novads siltummezgla
atsavināšanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības Rīkojumu Nr.2-6/64 un SIA „Latio namsaimnieks‖
vēstuli Nr.845/LNi no 02.08.2011. par pārvaldīšanas tiesību nodošanu vai atsavināšanu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska), „Pret‖nav, „Atturas‖- 2 balsis (A.Kukule, L.L.Batarevska),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus valdījuma līguma pielikumā Nr. 1 no 01.01.2011. ar SIA „Vilkme‖ par
siltummezgla -1 gb., bilances vērtība Ls 4360,49, atlikusī vērtība Ls 2286,10 uz 01.08.2011.
izslēgšanu no valdījuma līguma, sakarā ar atsavināšanas procesa uzsākšanu.
2. Uzsākt siltummezgla atsavināšanas procesu par labu dzīvojamās mājas Vidzemes prospekts
10, Zaķumuiţa, Ropaţu novads apsaimniekotājam SIA „Latio Namsaimnieks‖ reģ.
Nr.40003261579.
3. Noteikt atgūstamo vērtību (pārdošanas cenu) – Ls 4400.00.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt pirkuma- pārdevuma līguma
noslēgšanu viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§
Par dzīvojamai mājai „Vidzemes prospekts 10”, Zaķumuiţa, Ropaţu novads funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala nodošanu pārvaldīšanā
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības Rīkojumu Nr.2-6/64 un SIA „Latio namsaimnieks‖
vēstuli Nr.845/LNi no 02.08.2011. par pārvaldīšanas tiesību nodošanu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska),
„Pret‖- nav, „Atturas‖- 2 balsis (A.Kukule, R.Skrebs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nodot pārvaldīšanā SIA „Latio Namsaimnieks‖, reģ. Nr.40003261579, jur. adrese Elizabetes iela 20, Rīga, LV1050, dzīvojamai mājai „Vidzemes prospekts 10‖, Zaķumuiţa,
Ropaţu novads funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kadastra Nr. 80840080350, platība
1500 m2.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt pirkuma - pārdevuma līguma
noslēgšanu viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
3. Pilnvarot SIA „Vilkme‖ valdes locekli Valdi Šīrantu, personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīvesvieta adresē /adrese/ Ropaţu novads, LV 133 slēgt pirkuma- pārdevuma
līgumu ar SIA „Latio Namsaimnieks‖, kā arī Ropaţu novada pašvaldības vārdā parakstīties
un veikt visas nepieciešamās darbības un formalitātes.
4. Uzdot SIA „Vilkme‖ valdes loceklim V.Šīrantam saņemt no SIA „Latio Namsaimnieks‖
piekrišanu par dzīvojamai mājai „Vidzemes prospekts 10‖, Zaķumuiţa, Ropaţu novads
funkcionāli nepieciešamās zemes gabala, kadastra Nr. 80840080350, platība 1500 m2
apsaimniekošanu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27.§
Par ēkas Skolas ielā 1, Zaķumuiţa, Ropaţu novads tehnisko apsekošanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības būvvaldes vadītājas vietnieces R.Gremzes
priekšlikumu par nepieciešamību veikt pašvaldības īpašuma Skolas iela 1, Zaķumuiţa, Ropaţu
novads tehniskā stāvokļa apsekošanu, lai risinātu jautājumu par sociālā centra filiāles izveidi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Veikt pašvaldības īpašuma Skolas iela 1, Zaķumuiţa, Ropaţu novads tehniskā stāvokļa
apsekošanu līdz 30.10.2011.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei organizēt cenu aptauju un noslēgt vienošanās
par tehnisko ekspertīzi.
3. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1159,00 apmērā no tautsaimniecības budţeta līdzekļiem.
4. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam noslēgt līgumu viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā.
5. Par lēmuma izpildi noteikt Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultu, Būvvaldi, Finanšu un
attīstības daļu.
28.§
Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu
pašvaldības īpašuma - dzīvojamās mājas „Brieţi” jumta un dzīvokļa Nr. 1 remontam
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes darbinieku pašvaldības īpašuma –
dzīvojamās mājas „Brieţi‖ apsekojuma konstatējumu – jumta tehniskais stāvoklis kritisks,
nepieciešamības veikt kosmētisko remontu dzīvoklī Nr.1,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz Ls 8500,00, t.sk. PVN22%, no pašvaldības tautsaimniecības
budţeta, pašvaldības īpašuma – dzīvojamās mājas „Brieţi‖ jumta seguma ar apakšklāju,
bojāto nesošo konstrukciju nomaiņu un kosmētiskam remontam dzīvoklī Nr.1.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Finanšu un attīstības daļai, izpilddirektoram J.Putniņam.
29.§
Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu
Ropaţu ambulances logu nomaiņai un kosmētiskam remontam ieejas telpās
Pamatojoties uz Ropaţu ambulances ārstu prakses vadītāju L.Zeltiņas un K.Birznieces-Bērziņas
lūguma, kā arī Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes darbinieku pašvaldības īpašuma „Ropaţu
ambulance‖ apsekojuma konstatējumu – ēkas logu tehniskais stāvoklis kritisks (sapuvuši logu
rāmji), nepieciešamības veikt kosmētisko remontu ieejas telpās,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz Ls 5500,00, bez PVN 22%, no pašvaldības tautsaimniecības
budţeta, pašvaldības īpašuma „Ropaţu ambulance‖ logu nomaiņai un kosmētiskam remontam
ieejas telpās.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropaţu ambulances ārsta prakšu vadītājām, Finanšu un attīstības daļai, izpilddirektoram
J.Putniņam.
30.§
Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas pirmskolas bērnu
grupas izveidei
Pamatojoties uz 07.07.2011. Ropaţu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
lēmumu un izskatot Zaķumuiţas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par finanšu
līdzekļu nepieciešamību jaunas pirmskolas bērnu (18 audzēkņiem) grupas atvēršanai
Zaķumuiţas pamatskolas fizikas un matemātikas kabineta telpās pēc šo telpu pārveides, saskaņā
ar LR normatīviem aktiem,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1591,61, t.sk. PVN22%, no pašvaldības tautsaimniecības
budţeta Zaķumuiţas pamatskolas fizikas un matemātikas kabineta telpu pārveidei
pirmskolas izglītības programmas īstenošanai.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 4852,48, t.sk. PVN22%, no pašvaldības tautsaimniecības
budţeta Zaķumuiţas pamatskolas – jaunās pirmskolas bērnu grupas aprīkojuma iegādei.
3. Palielināt Zaķumuiţas pamatskolas budţetu par summu Ls 3085,42, sakarā ar pirmskolas
programmas realizācijai nepieciešamiem līdzekļiem skolotāju un skolotāju palīgu
atalgojumam, t.sk. darba devēja VSAOI.
4. Uzdot Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam sagatavot telpas bērnu uzņemšanai
līdz 19.09.2011.
5. Uzdot pašvaldības Ropaţu novada izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
6. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam, Finanšu un attīstības daļai,
izpilddirektoram J.Putniņam.
31.§
Par pašvaldības papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ES EZF projekta Nr. 10-04-ZL18Z401201-000001 „Ropaţu novada domes ēkas vides pieejamība un labiekārtojums”
realizācijai
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes izstrādāto domes ēkas margu dizaina izstrādi
32.3 m garumā un asfaltbetona laukuma palielinājumu un SIA „VISA 9‖ iesniegumu par
papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta realizācijai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus no pašvaldības tautsaimniecības budţeta ES EZF projekta
„Ropaţu novada domes ēkas vides pieejamība un labiekārtojums‖ realizācijai sakarā ar projekta
izmaiņām - domes ēkas margu izbūvi 32,3 m garumā un asfaltbetona laukuma palielinājumu, Ls
3409,90, t.sk. PVN 22%.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32.§
Par Zaķumuiţas pamatskolas izmaiņām
pedagogu un tehnisko darbinieku štatu sarakstos
Izskatot Zaķumuiţas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par izmaiņām
pedagogu un tehnisko darbinieku štatu sarakstos,
un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Zaķumuiţas pamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku štatu sarakstu
grozījumus.
2. Grozījumi Zaķumuiţas pamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku štatu sarakstos stājas
spēkā ar 01.09.2011.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam, Finanšu un attīstības daļai,
izpilddirektoram J.Putniņam.
33.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011. gada budţetā
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām „21. panta 2.punktu un 46 . punktu, pašvaldības
iestāţu un struktūrvienību vadītāju iesniegumiem par nepieciešamiem grozījumiem budţetā,
finanšu un attīstības daļas vadītājas izstrādātiem Ropaţu novada pašvaldības 2011. gada budţeta
grozījumiem:
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska),
„Pret‖- nav, „Atturas‖- 2 balsis (A.Kukule, R.Skrebs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības 24.08.2011. saistošos noteikumus Nr.8 „Par
grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Ropaţu
novada pašvaldības 2011. gada budţetu „veicot šādus grozījumus:
1.1.Pamatbudţets: Ieņēmumi :
- palielināt ieņēmumu daļu „ Tiešie nodokļi „(kods 4.1.1.0 ) par summu Ls 10000,00 (saņemto
maksājumu summa par NĪN būvēm );
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- palielināt ieņēmumu daļu „ Nenodokļu ieņēmumi „ (kods 21.3.0.0 ) par summu Ls 3240,00
(plānotās vecāku iemaksas PII jaunās grupās) ;
- palielināt ieņēmumu daļu „ Nenodokļu ieņēmumi „ (kods 13.1.0.0 ) par summu Ls 4520,00
(pašvaldības īpašumu pārdošana ) ;
- palielināt ieņēmumu daļu „ Saņemtie maksājumi „ (kods 18.8.1.0; 18.6.3.0; 18.5.9.0; 18.7.2.0
) par summu Ls 145762,00 ( ES projekti );
- palielināt ieņēmumu daļu „ Saņemtie maksājumi „ (kods 18.6.1.0 ) par summu Ls 879,00,00
(mērķdotācija mācību literatūras iegādei);
- palielināt ieņēmumu daļu „ Saņemtie maksājumi „ (kods 18.6.2.0 ) par summu Ls 2500,00,00
(sociālās aprūpes pakalpojumi);
- palielināt ieņēmumu daļu „ Saņemtie maksājumi „ (kods 18.6.2.0 ) par summu Ls 1161,00,00
(mērķdotācija bezmaksas interneta izmantošanai bibliotēkās);
- palielināt ieņēmumu daļu „ Saņemtie maksājumi „ (kods 18.6.2.0 ) par summu Ls 1489,00,00
( mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei PII programmas nodrošinājumam);
- samazināt ieņēmumu daļu „Nenodokļu ieņēmumi „ (kods 9.4.2.0. un 9.4.5.0.) par summu Ls
1000,00 un Ls 800,00 ( kods 21.3.0.0.) korekcija pēc plānotā fakta;
- samazināt ieņēmumu daļu par pieprasīto kredītu summu Ls 25000,00.
Ieņēmumu daļas palielinājums – Ls 142751, ieņēmumi kopā – Ls 4049305.
Izdevumi:
- palielināt izdevumu daļu par faktisko ieņēmumu palielinājumu – Ls 142751,00 un rezerves
fondu – Ls 30391,00 novirzot:
* tautsaimniecības (pakalpojumi, investīcijas – projektu un neplānotie kapitālā remonta un
rekonstrukcijas darbi) – Ls 143882,00;
* norēķini ar pašvaldību budţetiem izglītības jautājumos - Ls 1110,00;
* izglītība (jaunu pirmskolas grupu atvēršanas uzturēšanas izdevumi ) – Ls 16603,00;
* sociālās palīdzības (pabalstu) – Ls 8600,00;
* brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija –Ls 2947,00.
Izdevumu daļas palielinājums Ls 142751, izdevumi daļa kopā – Ls 4049305,00.
- veikt grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāţu plānotajos izdevumos pa izdevumu
klasifikācijas kodiem.
1.2.Speciālais budţets:
Ceļa fonda līdzekļi:
- palielināt ceļa fonda līdzekļus par Ls 10125,00 (LVC līdzekļi neparedzētiem gadījumiem);
- novirzīt ceļa fonda līdzekļu palielinājumu Ls 10125,00 un rezerves fonda līdzekļus Ls
5000,00 pašvaldības ceļa posma C61 Bajāri- Ābrami 2,6 km un Bajāri d/s – Meţragi
sākumposma 0.9 km remontam.
Ziedojumu fonds:
- palielināt ziedojumu fondu par saņemtiem ziedojumiem Ls 500,00 ( juridiska persona –
pašvaldības sporta svētkiem; privātā persona – PII Annele nojumes izveidei);
- novirzīt saņemtos ziedojumus izdevumos atbilstoši to mērķim.
2. Ropaţu novada pašvaldības 24.08.2011. saistošie noteikumi Nr.8 stājas spēkā pēc to
parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un
lietvedības daļā.
3. Ropaţu novada pašvaldības 24.08.2011. saistošos noteikumus Nr.8 triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai zināšanai.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājai A.Rubenei sagatavot
informāciju par Ropaţu novada pašvaldības finanšu stāvokli, to iesniedzot izskatīšanai Finanšu
komitejas un Attīstības komitejas katra mēneša sēdē.
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Sēdes pārtraukums no plkst. 15.30 līdz plkst. 15.50
34.§
Par līguma noslēgšanu ar audţuģimeni
Izskatot Ropaţu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes iesniegto līguma projektu, 10.08.11.
sociālo jautājumu komitejas sēdes prot. Nr. 7 §5 lēmumu un pamatojoties uz:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība palīdz
audţuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošina neieciešamos sociālos pakalpojumus;
Bāriņtiesu likuma 25.panta trešo daļu, kas uzliek par pienākumu Ministru Kabinetam noteikt
audţuģimeņu finansēšanas kārtību;
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audţuģimenes noteikumi‖
24.punktu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībai noslēgt līgumu starp pašvaldību, kuras
izveidotā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audţuģimenē un viens no
laulātajiem, kas ieguvuši audţuģimenes statusu, kā arī noteikumu 3.pielikumu;
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audţuģimenes noteikumi‖
43.44., 45., 47., 48., 49, 50.punktu, kas nosaka pabalsta apmēru un izmaksas kārtību
audţuģimenei;
Ropaţu novada 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par grozījumiem Ropaţu
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropaţu
novadā‖, kas nosaka pabalsta apmērus audţuģimenēm;
Liepājas pilsētas bāriņtiesas 2008.gada 15.jūlija lēmumu Nr. 1-6/271 par audţuģimenes
statusa piešķiršanu A.B. un S.B. ģimenei;
Ropaţu bāriņtiesas 2011.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 1-6/46.2011. Par O.A. ievietošanu
audţuģimenē,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar S.B. personas kods /personas kods/ par O.A., personas /personas kods/
ievietošanu audţuģimenē. Līguma termiņš viens gads.
2. Līguma apmaksa izdarāma no sociālā budţeta līdzekļiem saskaņā ar Ropaţu novada
pašvaldības sociālā dienesta iesniegto sarakstu.
3. Atbildīgais par likuma izpildi - Ropaţu bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Zunde.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
35.§
Par bērnam sniegto ārpusģimenes pakalpojuma samaksas noteikšanu I.K. un D.Ţ.
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības sociālā dienesta 2011.gada 11.jūlija atzinumu un Ropaţu
bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes sagatavoto lēmumprojektu par samaksas noteikšanu
par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanu nepilngadīgajam bērnam, un pamatojoties uz
Civillikuma 179.panta pirmo un otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1536
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru‖ 2. punktu, 4. punktu, 6.punktu, 7.punktu, Ministru
kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam‖ 2.2. punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1096
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„Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi‖ 2.punktu, un
pamatojoties uz 10.08.2011. sociālo jautājumu komisijas sēdes prot. Nr. 7 §6 lēmumu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noteikt D.Ţ., personas kods /personas kods/ samaksas apmēru par meitai S.Ţ., personas kods
/personas kods/ sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem Ls 60 mēnesī sākot ar 2011.gada
1.augustu, ieskaitot norādīto summu Ropaţu novada pašvaldības kontā Nr. LV90 UNLA
0003 0111 3070 6 pēc rēķina saņemšanas. Samaksas termiņš nākošā mēneša 20.datums.
2. Noteikt I.K., personas kods /personas kods/ samaksas apmēru par meitai S.Ţ., personas kods
/personas kods/ sniegtajiem ārpusģimenes pakalpojumiem Ls 60 mēnesī sākot ar 2011.gada
1.augustu, ieskaitot norādīto summu Ropaţu novada pašvaldības kontā Nr. LV90 UNLA
0003 0111 3070 6 pēc rēķina saņemšanas. Samaksas termiņš nākošā mēneša 20.datums.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums (administratīvais akts) sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
36.§
Par Valsts Izglītības Satura Centra (VISC) mērķauditorijas sadali pirmskolas izglītības
programmas realizācijai
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības izglītības darbu koordinatora Antona Cibuļska un Valsts
Izglītības Satura Centra 22.06.2011. vēstuli Nr.1-10/820 par mērķdotācijas Ls 1489.00
piešķiršanu Ropaţu novada pašvaldībai pirmskolas izglītības programmu realizācijai, un
pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ls 916.00 PII ―Annele‖ un Ls 573.00 Zaķumuiţas pamatskolai;
2. Atbildīgos par finanšu līdzekļu izlietojumu noteikt PII „Anelle‖ vadītāju V.Eglīti un
Zaķumuiţas pamatskolas direktoru I.Grigorjevu;
3. Uzdot finanšu un attīstības daļas vadītājai A.Rubenei veikt izmaiņas pašvaldības budţetā:
Ieņēmumos: saņemtie maksājumi kods 18.6.2.0 - Ls1489.00;
Izdevumos: palielināt izdevumus PII „Annele‖ par Ls 916.00 un Zaķumuiţas
pamatskolai par Ls 573.00.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
37.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājai A.K.
Izskatot Ropaţu sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un N.K. (adrese /adrese/ Ropaţu
novads, LV 2133) 27.07.2011. vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņas meitu, Ropaţu novada
iedzīvotāju A.K. (p.k. /personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133), un
pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 100Ls biedrībai „Veselības uzlabošanas klubs ‖Kaskads‖‖ reģ. Nr
40008057455, jur. adrese S.Eizenšteina iela 65 -51, Rīga, LV-1079, konta nr. A/S Hansa
Banka, LV18HABA0551017991350 A.K. (p.k. /personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu
novads, LV 2133) sporta sacensību izdevumu daļējai segšanai no Ropaţu sporta centra
budţeta līdzekļiem.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- N.K. (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133);
- Biedrībai „Veselības uzlabošanas klubs ‖Kaskads‖‖ reģ. Nr 40008057455, jur. adrese
S.Eizenšteina iela 65 -51, Rīga, LV-1079;
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropaţu sporta centra vadītājai E.Eglājai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
38.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājām Da.K. un Di.K.
Izskatot Ropaţu sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu, Rīgas šaha federācijas
05.07.2011. vēstuli Nr. 14 un I.B. (p.k. /personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV
2133) 14.07.2011. iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņas meitas, Ropaţu novada
iedzīvotājas Da.K. (p.k. /personas kods/) un Di.K. (p.k. /personas kods/), un pamatojoties uz
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un saskaņā ar
Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 200Ls „Rīgas šaha federācijai‖, reģ. Nr. 40008120148, jur. adrese
Dzelzavas 42-15, Rīga LV-1035, konta nr. Latvijas Krājbanka LVUBAL1108134021011,
UBALLV2X, Da.K. (p.k. /personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133) un
Di.K. (p.k. /personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV) sacensību 2011. gada
Eiropas jauniešu čempionātā Albenā Bulgārijā no 09.09. – 21.09. 2011. izdevumu daļējai
segšanai no Ropaţu sporta centra budţeta līdzekļiem.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- I.B., adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133;
- Rīgas šaha federācijai‖, jur. adrese Dzelzavas 42-15, Rīga LV-1035;
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropaţu sporta centra vadītājai E.Eglājai.
4. Uzdot Izglītības, kultūras un sporta komitejai izstrādāt kritērijus un principus finansiāla
atbalsta piešķiršanai Ropaţu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem izglītībā, kultūrā un
sportā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
39.§
Par izmaiņām Ropaţu vidusskolas pedagoģisko darbinieku štata sarakstā
Izskatot Ropaţu vidusskolas direktores Māras Priedes 2011.gada 1.augustā iesniegto iesniegumu
par profesiju klasifikatorā norādīto speciālists - pedagoga palīgs iekļaušanu Ropaţu vidusskolas

33

pedagoģisko darbinieku štata sarakstā, apmaksājot viņa darbu no š.g. 1.septembra līdz š.g.
31.decembrim atbilstoši pedagogu darba likmei un tarifikācijai no piešķirtajiem valsts vai
pašvaldības budţeta līdzekļiem, un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas
09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes
atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Ropaţu vidusskolas pedagoģisko darbinieku štata sarakstā:
- izveidot Ropaţu vidusskolas pedagoģisko darbinieku štata sarakstā pedagoga palīgs (amata
klasifikatora kods 2359 05), paredzot amatalgas likmi 255 Ls mēnesī par 30 darba stundām
nedēļā;
- darba samaksu veikt no š.g. 1.septembra līdz š.g. 31.decembrim atbilstoši pedagogu darba
likmei un tarifikācijai no piešķirtajiem valsts vai pašvaldības budţeta līdzekļiem.
2. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropaţu vidusskolas pedagoģisko darbinieku štata sarakstu.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropaţu vidusskolas direktorei M.Priedei, Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības
daļai, J.Putniņam.
40.§
Par maksas pagarināto dienas grupu 1. – 5. klašu skolēniem Ropaţu vidusskolā
Izskatot Ropaţu vidusskolas direktores Māras Priedes 2011.gada 1.augusta iesniegto iesniegumu
par maksas pagarinātās dienas grupas izveidi ar darba laiku no plkst. 1500 līdz plkst. 1800, un
pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izveidot maksas pagarināto dienas grupu 1. – 5. klašu skolēniem Ropaţu vidusskolā ar
darba laiku no plkst. 1500 līdz plkst. 1800, nosakot grupas minimālo dalībnieku skaitu – 13
skolēni.
2. Samaksu veikt no Ropaţu novada pašvaldības attīstības budţeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropaţu vidusskolas direktorei M.Priedei, Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības
daļai, J.Putniņam.
41 .§
Par Zaķumuiţas pamatskolas direktores A.Prizevas darba uzteikumu un materiālo vērtību
un iestāţu piederošo lietu nodošanu – pieņemšanu
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēdes Nr. 13 §4 „Par Zaķumuiţas
pamatskolas direktora apstiprināšanu‖ un Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora Jura
Putniņa lūgumu par atzinuma pieņemšanu par Zaķumuiţas pamatskolas direktores A.Prizevas
darba uzteikumu, kurā norādīts:
datums, ar kuru A.Prizeva tiek atbrīvota no Zaķumuiţas pamatskolas direktores amata;
darba uzteikuma pamats;
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datums, līdz kuram veikt lietu nodošanu – pieņemšanu I.Grigorjevam;
par darba samaksu A.Prizevai no Ropaţu novada pašvaldības budţeta;
un pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no ieņemamā amata Zaķumuiţas pamatskolas direktori Albīnu Prizevu, p.k
/personas kods/, adrese /adrese/ Ropaţu nov., LV 2133 ar 2011.gada 25.augustu, saskaņā ar
Darba likuma 101.panta 9) punktu un 104.pantu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1)
punktu, un ievērojot 2011.gada 17.marta saņemto saskaņojumu no Izglītības un zinātnes
ministrijas Nr.01-14/1676,
2. Nozīmēt materiālo vērtību nodošanas - pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
- Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš;
- Ropaţu novada pašvaldības izglītības iestāţu reorganizācijas komisijas locekļi: Sanita
Megere – Klevinska, Klaudija Terēza – Hēla, Jānis Jansons;
- Ropaţu novada pašvaldības grāmatvede Rudīte Lejniece.
3. Materiālo vērtību un iestāţu (Zaķumuiţas pamatskola un PII Auseklītis) piederošo lietu
nodošanu – pieņemšanu veikt līdz 2011.gada 22.augustam:
Zaķumuiţas pamatskolas direktorei Albīnai Prizevai nodot iestādes dokumentāciju un
materiālās vērtības reorganizētās Zaķumuiţas pamatskolas direktoram Igoram
Grigorjevam;
PII „Auseklītis‖ vadītājai Līgai Studānei nodot iestādes dokumentāciju un materiālās
vērtības reorganizētās Zaķumuiţas pamatskolas direktoram Igoram Grigorjevam, t.sk.:
- iestādes dokumentāciju reorganizētās Zaķumuiţas pamatskolas lietvedības pārzinei –
arhivārei Dainai Kaupuţai;
iestādes materiālās vērtības (inventāru, pamatlīdzekļus un krājumus) reorganizētās
Zaķumuiţas pamatskolas atbildīgai personai Jānim Meijeram.
4. Uzdot Finanšu un attīstības daļai Albīnai Prizevai izmaksāt neizmantotā atvaļinājuma
kompensāciju, darba algu par nostrādāto laiku un atlaišanas pabalstu no Ropaţu novada
pašvaldības Zaķumuiţas pamatskolas budţeta līdzekļiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
42.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 12.08.2011. iesniegto Benitas Ceplītes, p.k.
/personas kods/, dzīvo /adrese/ Ropaţu novads, iesniegumu atmaksāt ceļa izdevumus, jo persona
veic aprūpētājas mājās pienākumus (18.03.2011. Rīkojums par darba attiecību nodibināšanu,
18.04.2011. Rīkojums par darba līguma termiņu, 21.06. 2011. Rīkojums par grozījumiem darba
līgumā), pamatojoties uz 22.06.2011., 28.06.2011. vienošanos, kas noslēgta ar divām ģimenēm,
kuras dzīvo tālu no novada centra un aprūpētāju B.Ceplīti par aprūpētāja pakalpojuma sniegšanu
(viena ģimene dzīvo Vāverkrogā, Ropaţu novads, otra ģimene dzīvo Tumšupē, Ropaţu novads)
un ņemot vērā to, ka aprūpētāja izmanto savu transportu, lai nokļūtu līdz ģimenēm, kā arī to, ka
aprūpētāja apmeklē ģimenes 3 reizes nedēļā,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar aprūpētāju Benitu
Ceplīti (25.07.2011. izsniegtā pilnvara), dzīvo /adrese/ Ropaţu novads, ar 01.09.2011. uz
laiku līdz B.Ceplīte sniegs aprūpētājas pakalpojumus.
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
Benita Ceplīte
adrese
Personas kods /personas kods/
Automašīnas marka,
BMW-325
Reģistrācijas Nr.
/reģistrācijas numurs/
VIN
/numurs/
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Izlietojuma norma uz 100 km
10 l
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līdz 50 litri
Līguma termiņš
Līdz 31.12.2011.
Finanšu līdzekļi
Sociālais dienests
Mērķis
Aprūpēt divas ģimenes
2. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt līguma un nodošanas – pieņemšanas
akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
3. Paredzēt atmaksāt līdz 50 litriem iegādātās dīzeļdegvielas uzrādot čekus, maršruta lapu un
aprūpētājas darba uzskaites lapu.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu Benitai Ceplītei, p.k. /reģistrācijas numurs/, dzīvo /adrese/ Ropaţu novads, LV2135 un Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
43.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Kaļendors‖, reģ. Nr.40003214644
(turpmāk saukts Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-5127,
02.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-292,
20.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-112,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/450) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 210.70
līdz 21.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
28.07.2011.no Latvijas pasta pienāca atpakaļsūtījums (SIA „Kaļendors‖, Priedes 53,
Silakrogs, Ropaţu novads, LV-2133) ar norādi „Beidzies glabāšanas laiks‖;
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Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar
kad. /apzīmējums/ –
Ls 234.51.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no SIA „Kaļendors‖, reģistrācijas Nr. 40003214644, adrese Priedes 53, Silakrogs,
Ropaţu novads, LV-2133, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 255.43, t.sk. pamatparāds Ls
194.81, nokavējuma nauda Ls 40.75 ( uz 16.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 19.87,
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.R., personas kods personas kods/ (turpmāk
saukta Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1109,
20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4695,
24.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-1481,
16.02.2008. maksāšanas paziņojuma Nr. 08-4546,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22. jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/452) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 10.94 līdz
20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā
arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
12.97.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no V.R., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Rīga, LV-1009) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/ - Ls
14.83, t.sk. pamatparāds Ls 11.46, nokavējuma nauda Ls 1.57 (uz 16.08.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 1.80, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.P., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukts Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1993,
21.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-5274,
23.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-677,
16.10.2008. maksāšanas paziņojuma Nr. 08-5964,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22. jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/448) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 19.91 līdz
20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā
arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
22.55.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no V.P., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV-2135)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra /adrese/ Ls 24.88, t.sk. pamatparāds Ls 18.75, nokavējuma nauda Ls 3.90 (uz 16.08.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 2.23, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.P., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukts Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/ Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
31.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-4666,
22.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-6718,
08.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-2061,
02.02.2009. maksāšanas paziņojuma Nr.09-4656,
08.02.2008. maksāšanas paziņojums Nr.08-2537
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/440) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 126.05
līdz 20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
29.07.2011.no Latvijas pasta pienāca atpakaļsūtījums (A.P., /adrese/ Rīga, LV-1003) ar
norādi „Beidzies glabāšanas laiks‖ ;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
128.38.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no A.P., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Rīga, LV-1003) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/ - Ls
155.33, t.sk. pamatparāds Ls 113.09, nokavējuma nauda Ls 29.06 (uz 16.08.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 13.18, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T.R., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukta Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
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Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, ¾ dom.daļas, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk
minētajiem administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-251,
23.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-6854,
23.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr.09-531,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/444) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 127.50
līdz 20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
29.07.2011.no Latvijas pasta pienāca atpakaļsūtījums (T.R., /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133)
ar norādi „Beidzies glabāšanas laiks‖;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar
kad. /apzīmējums/ –
Ls 130.13.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no T.R., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/ ¾ dom.daļas,
kadastra /apzīmējums/ - Ls 159.60, t.sk. pamatparāds Ls 121.69, nokavējuma nauda Ls 23.42 (uz
16.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 14.49, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.G., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukta Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
14.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-47,
21.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-5136,
27.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr.09-2102,
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17.02.2008. maksāšanas paziņojums Nr.08-4802,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 27.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/456) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 16.23 līdz
22.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā
arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;
02.08.2011.no Latvijas pasta pienāca atpakaļsūtījums (V.G., /adrese/ Ropaţu novads, LV2137) ar norādi „Beidzies glabāšanas laiks‖ ;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
16.61.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no V.G., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV-2137)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 22.58, t.sk. pamatparāds Ls 17.05, nokavējuma nauda Ls 2.58 (uz
16.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 2.95, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.R., personas kods /personas kods/ (turpmāk
saukta Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-848,
23.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-6822,
22.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr.09-276,
19.02.2008. maksāšanas paziņojums Nr.08-5031,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/442) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 48.51
līdz 20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
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Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
49.46.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no I.R., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 59.28, t.sk. pamatparāds Ls 43.78, nokavējuma nauda Ls 10.68 (uz
16.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 4.82, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.E.R., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukts Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
31.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-4817,
08.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-2171,
Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 22.jūnijā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/443) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 205.79
līdz 20.07.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
28.07.2011.no Latvijas pasta pienāca atpakaļsūtījums (A.E.R., /adrese/ Rīga, LV-1011) ar
norādi „Beidzies glabāšanas laiks‖;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
210.65.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no A.E.R., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Rīga, LV-1011) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/ - Ls
378.74, t.sk. pamatparāds Ls 281.26, nokavējuma nauda Ls 13.87 (uz 16.08.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 83.61, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.T., personas kods /personas kods/
(turpmāk saukta Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/ kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/ Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.11-5480,
21.12.2010. maksāšanas paziņojuma Nr.10-5480,
29.07.2011.Ropaţu novada pašvaldība saņēma paziņojumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jura Vildausa, iecirknis Nr.66 (prakses vieta Brīvības iela 105-3,
Rīga, LV-1001) par Rīgas rajona tiesas 18.07.2011. izsniegto lēmumu Nr.3-12/1807/12 par
parāda piedziņu no R.T., kā arī saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 5.daļu, pašvaldība
tiek aicināta iesniegt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu, ja tāds ir;
Ropaţu novada pašvaldība 02.08.2011. nosūtīja brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/553) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 291.65
līdz 22.08.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona uz 08.08.2011. par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad.
/apzīmējums/ – administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no R.T., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ogres novads, LV-5001)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 349.11, t.sk. pamatparāds Ls 251.46, nokavējuma nauda Ls 15.89 (uz
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16.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 81.76, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes
lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.K., personas kods
/personas kods/ (turpmāk saukts Persona) un informāciju par nekustamo īpašumu
/„Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /„Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Ropaţu novada dome 29.09.2010. pieņēma lēmumu (protokols Nr.11&13) piedzīt papildus
no V.K., personas kods /personas kods/, adrese /adrese/ Rīga, LV-1021, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 711.35 bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, darba algu, pensiju un citiem
ienākumiem,
Ropaţu novada domes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā, 05.10.2010. tika nosūtīts izpildei (vēstule Nr.2-8.2/523)
zvērinātam tiesu izpildītājam Andrim Sporem;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 2011.gadu par nekustamo
īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams: 28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr.113650,
03.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma paziņojumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Andra Spores, iecirknis Nr.41 (prakses vieta Tērbatas iela 53-4,
Rīga, LV-1011) par nekustamā īpašuma /„Nosaukums‖/ pirmo izsoli 2011.gada
06.septembrī;
Persona uz 08.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ Ls 1588.98.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 16.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt papildus no V.K., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Rīga, LV-1021)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /„Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 882.22 (uz 16.08.2011.) bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
44.§
Par Interešu izglītības programmu finansēšanas izvērtēšanas komisijas izveidi
Saskaņā ar Izglītības un Zinātnes Ministrijas 03.08.2011. nr.1-14/4266 vēstuli un Ropaţu novada
pašvaldības Izglītības darba koordinatora Antona Cibuļska sagatavoto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izveidot Interešu izglītības programmu finansēšanas izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Sanita Megere-Klevinska-komisijas priekšsēdētāja (Kultūras un izglītības centra
vadītāja);
Māra Priede – loceklis (Ropaţu vidusskolas direktore);
Igors Grigorjevs - loceklis (Zaķumuiţas pamatskolas direktors);
Evita Eglāja – loceklis (Ropaţu sporta centra vadītāja);
Agita Rubene – loceklis (Finanšu un attīstības daļas vadītāja);
Antons Cibuļskis - loceklis (Izglītības darba koordinators).
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam nozīmēt komisijas sēţu
protokolēšanai sekretāri.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu J.Putniņam un S.Megerei-Klevinskai.
45.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa sagatavoto priekšlikumu par
izdevu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu ar Ropaţu novada
pašvaldības juriskonsultu Oskaru Ašmani Ropaţu novada pašvaldības juriskonsulta darba
nodrošināšanai,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
- Noslēgt izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Ropaţu novada
pašvaldības juriskonsultu Oskaru Ašmani:
Vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, Oskars Ašmanis, p.k. /personas kods/
adrese
/adrese/ Tukuma novads, LV 3101
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Mērķis

HONDA HRV
/reģistrācijas numurs/
/ numurs/
Benzīns, E95
10 l
Līdz 100 litri
no 18.08.2011. līdz 31.12.2011.
Ropaţu novada pašvaldības juriskonsulta
darba nodrošināšanai

- Ropaţu novada pašvaldība izpilddirektoram J.Putniņam organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
- Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu O.Ašmanim, Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai, J.Putniņam.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
46.§
Par Ropaţu novada attīstības plāna koncepcijas izstrādi
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes un
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas priekšlikumu par vienotas
Ropaţu novada attīstības koncepcijas nepieciešamību, izvērtējot Ropaţu novada pašvaldības
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta
ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu,
atklāti balsojot „Par‖- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav,
„Atturas‖- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, A.Kleins),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropaţu novada attīstības plāna izstrādi;
1.1. Izveidot darba grupu Ropaţu novada attīstības plāna darba uzdevuma izstrādei sekojošā
sastāvā :
- Ivars Gailītis – Ropaţu novada domes priekšsēdētājs;
- Ivo Skudiķis – Ropaţu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks;
- Juris Putniņš – Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors;
- Valdis Vucens – Ropaţu novada deputāts;
- Sanita Megere Klevinska – Ropaţu novada deputāte;
- Eva Haberkorne Vimba – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
- Ainārs Linde – Būvvaldes vadītājs;
- Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja vietniece.
1.2. Pirmo komisijas sēdi noteikt 19.09.2011. plkst.18.00 Ropaţu novada pašvaldības 2.stāva
zālē, Sporta iela 1, Ropaţi, LV2135.
1.3. Darba uzdevumā paredzot –
- novada attīstības programmas izstrādes vadītāju;
- novada attīstības programmas izstrādes termiņu;
- novada attīstības programmas vadības grupas sastāvu.
1.4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Evai Haberkornei Vimbai ievietot vietējā
laikrakstā „Ropaţu vēstis‖ un mājaslapā www.ropazi.lv informāciju par interesentu
piesaisti sabiedriskā kārtā.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Evai Haberkornei-Vimbai organizēt līdz
10.12.2011. Britu padomes īstenotā projekta Creative Cities (Radošās pilsētas) kā pirmais
posms Attīstības programmas izstrādē – attīstības programmas plānošanas semināru, kurā
dalību ņems ap 30 dalībnieki, kuri pārstāvēs – publisko pārvaldi (valsts un pašvaldība
institūcijas), izglītības sektoru (vispārizglītojošās un pirmsskolas izglītības iestāţu darbinieki,
centru vadītāji), radošās industrijas (Kultūras un Informācijas centri, māksliniecisko pulciņu
un apvienību vadītāji), privātais sektors (uzņēmējdarbības uzsācēji, uzņēmēji un vadošie
darbinieki), Sabiedrības pārstāvji (nevalstisko organizāciju vadītāji, aktīvi iedzīvotāji,
mākslinieki, izgudrotāji, u.c.). Izdevumus, kas saistīti ar attīstības programmas plānošanas
semināra organizēšanu, līdz LVL 900.00 +PVN 22%, segt no tautsaimniecības budţeta
līdzekļiem.
47.§
Par J.M. un D.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropaţu novada pašvaldībā 11.07.2011.
saņemto S.B., personas kods /personas kods/, 11.07.2011. iesniegumu par J.M., pers. kods
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/personas kods/, un viņas nepilngadīgā bērna D.M., personas kods /personas kods/ (turpmāk
tekstā – Persona) sniegtās ziņas par deklarētās dzīvesvietas /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
No 11.02.2010. J.M. un D.M. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/ Ropaţu novadā.
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 18.07.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja J.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV
2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/16) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
05.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgā bērna
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā /adrese/ Ropaţu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
04.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma no J.M. iesniegumu par viņas un viņas
nepilngadīgā bērna D.M. deklarētās dzīvesvietas adresē - /adrese/ Ropaţu novads,
neanulēšanu.
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 2011.gada
05.augustā nosūtīja uzaicinājumu S.B., Nr. 2-11.2/560 un J.M., Nr. 2-11.2/561 ierasties uz
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komitejas sēdi 10.08.2011. plkst.13.00 Ropaţu novada
pašvaldības ēkā (adrese – Sporta ielā 1, Ropaţos, Ropaţu novadā), sakarā ar Ropaţu novada
pašvaldībā saņemto S.B. 11.07.2011. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas /adrese/ Ropaţu
novadā anulēšanu J.M. un viņas nepilngadīgajam bērnam D.M., lai pirms lēmuma
pieņemšanas noskaidrotu abu Personu viedokli un argumentus šajā lietā.
10.08.2011. S.B. iesniedza Ropaţu novada pašvaldībā 08.08.2011. iesniegumu reģ. Nr.1896 ar
kaimiņu parakstiem par to, ka J.M. un D.M. adresē /adrese/ Ropaţu novads, nav dzīvojuši.
10.08.2011. J.M. uz Dzīvokļu komisijas sēdi neieradās.
Dzīvokļu komisija 10.08.2011. sēdē uzklausīja S.B.(Persona runā krievu valodā).
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu „Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta
ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši klusējot
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesiskais pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur
tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.‖;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu‖ 3.punktu, kas nosaka, ka „Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt
dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona,
pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē
ziņas par deklarēto dzīvesvietu.‖;

nolēma - atteikt anulēt J.M. un personas nepilngadīgā bērna D.M. sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV 2133,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj :
1. Atteikt anulēt J.M. un personas nepilngadīgajam bērnam D.M. deklarēto dzīvesvietu adresē
/adrese/ Ropaţu novads, LV 2133
2. Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt S.B. uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2133), J.M. uz deklarēto dzīvesvietu
(/adrese/ Ropaţu novads, LV 2133), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums (administratīvais akts) sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām.
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48.§
Par I.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisija izskatīja Ropaţu novada pašvaldībā 06.05.2011.
saņemto V.S., personas kods /personas kods/, 06.05.2011. iesniegumu par I.P., pers. kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas /adrese/
Ropaţu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.06.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.6 §11 par I.P. deklarētās
dzīves vietas ziņu anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats, Ropaţu novada pašvaldības
Personālvadības un lietvedības daļa 30.06.2011. nosūtīja V.S. uzaicinājumus Nr.2-11.2/459 uz
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi 10.08.2011. plkst. 13.00 Ropaţu novada
pašvaldības ēkā (adrese – Sporta ielā 1, Ropaţos, Ropaţu novadā), lai pirms lēmuma
pieņemšanas noskaidrotu V.S. viedokli un argumentus šajā jautājumā.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
No 14.04.1994. I.P. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/ Ropaţu novadā.
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 31.05.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja I.P. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV
2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/10) ierasties Ropaţu novada pašvaldībā līdz 2011.gada
10.jūnijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā /adrese/ Ropaţu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Līdz 10.06.2011. I.P. neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/ Ropaţu novadā.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļa nosūtīja V.S. Dzīvokļu
komisijas 14.06.2011. Prot Nr.6 §11, lēmumu par uzaicinājumu uz 10.08.2011. Dzīvokļu
komisijas 10.08.2011. sēdi;
V.S. uz 10.08.2011. Dzīvokļu komisijas sēdi neieradās.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu „Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita
likumiska vai līgumiska pamata.‖;
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts
reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc
attiecīgās adreses.‖;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums
pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita
ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt
paskaidrojumu.‖.

nolēma – atteikt anulēt I.P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV
2137,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.08.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj :
1. Atteikt anulēt I.P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/ Ropaţu novads, LV
2137.
2. Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt V.S. uz
deklarēto dzīvesvietu (/adrese/ Ropaţu novads, LV 2137), I.P. uz deklarēto dzīvesvietu
/adrese/ Ropaţu novads, LV 2137), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
49.§
Par apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Pūpoli”
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes
ierosinājumu par apvidus zemes nomas līguma apstiprināšanu, kas noslēgts par zemes vienību
„Pūpoli‖ ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0018. Iznomātājs Ropaţu novada pašvaldība,
kuras vārdā uz nolikuma pamata rīkojas domes priekšsēdētājs Ivars Gailītis, nomnieks Ţanis
Konuševskis, pers. kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/ Rīga. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8084 003 0018, 0.98ha platībā atrodas nomniekam piekritīgas ēkas un būves,
izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienību „Pūpoli‖, Ropaţu novads, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0018, 0.98ha platībā, iznomāšanu Ţanim
Konuševskim, pers. kods /personas kods/, dzīvojošam /adrese/ Rīga.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu zemes vienībai „Pūpoli‖, Ropaţu novads,
kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0018, 0.98ha platībā;
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Ţanim Konuševskim, dzīvojošam
/adrese/ Rīga, 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
50.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.D., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /‖Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
- Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/‖Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-802,
22.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-5894,
11.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jāņa Stepanova, iecirknis Nr.58 (prakses vieta Brīvības gatve
226/4, Rīga, LV-1039) par nekustamā īpašuma /‖Nosaukums‖/ nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, sakarā ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 21.marta izsnigto nolēmumu Nr.312/0707/1 par O.D. piederošā nekustamā īpašuma /‖Nosaukums‖/, pārdošanu labprātīgā
izsolē „Swedbank‖ As pieprasījuma apmierināšanai;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 15. augustā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/571) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 24.07
līdz 22.08.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
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Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 23.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
24.17.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no O.D., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV-2133)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 28.04, t.sk. pamatparāds Ls 21.99, nokavējuma nauda Ls 2.16 (uz
23.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 3.89, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.S., personas kods /personas kods/, turpmāk
saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /‖Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
- Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/‖Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1106,
20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4692,
06.07.2009. Ropaţu novada dome pieņēma lēmumu (lēmuma Nr.09&10) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Irinas
Svjatenko‖ un lēmums izpildei tika nosūtīts zvērinātam tiesas izpildītājam
Aināram
Šustam;
18.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma no LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas
izpildītāja Aināra Šusta, iecirknis Nr.86 (prakses vieta Stabu ielā 92 dz.18,
Rīga,
LV1009) pieteikumu par nekustamā īpašuma /‖Nosaukums‖/ izsoles akta apstiprināšanu
02.09.2011. Rīgas apgabaltiesā uz SIA NIF Dzīvojamie īpašumi, reģ.Nr.40103253915 vārda;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 23.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
22.03.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt papildus no I.S., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Ropaţu novads, LV2133) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/- Ls 19.03, t.sk. pamatparāds Ls 13.40, nokavējuma nauda Ls 2.87 (uz 23.08.2011),
taksācijas perioda maksājums Ls 2.76, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.V., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /‖Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
- Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/‖Nosaukums‖/ Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-5702,
23.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-7314,
18.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas
apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Andreja Glumova, iecirknis Nr.52 (prakses vieta Pērnavas iela
42, Rīga, LV-1009) par nekustamā īpašuma /‖Nosaukums‖/, nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2011.gada 30.jūnija izdoto lēmumu Nr.312/1764 par piedziņu no J.V. par labu AS „Nordea
Bank Finland PLC‖;
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 19. augustā nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/577) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 8.03
līdz 24.08.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 23.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/ Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
8.06.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no J.V., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Rīga, LV-1003) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/ kadastra /apzīmējums/ - Ls
9.30, t.sk. pamatparāds Ls 7.33, nokavējuma nauda Ls 0.73 (uz 23.08.2011), taksācijas perioda
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maksājums 1.24, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.O., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums /‖Nosaukums‖/, kadastra /apzīmējums/, atrašanās
vieta, /adrese/ Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma /apzīmējums/;
- Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
/‖Nosaukums‖/, Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1081,
20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4668,
19.08.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jura Gehtmana, iecirknis Nr.49 (prakses vieta Tērbatas iela 53-8,
Rīga, LV-1011) par nekustamā /‖Nosaukums‖/ nekustamā īpašuma nodokļa parādiem,
sakarā ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 20.jūnijā izdoto lēmumu Nr.3-12/1718/1 par
piedziņu no J.O. par labu AS SEB banka;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 23.08.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/ Ropaţu novadā, ar kad. /apzīmējums/ – Ls
16.41.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no J.O., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/ Stopiņu novads, LV-2130)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu /‖Nosaukums‖/, kadastra
/apzīmējums/ - Ls 19.16, t.sk. pamatparāds Ls 14.82, nokavējuma nauda Ls 1.59 (uz
23.08.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 2.75, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
51.§
Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu dziļurbuma ierīkošanai Tumšupes ciemā
Pamatojoties uz SIA „Ciemats‖ (apsaimniekotāja) iesniegumu par avārijas rezultātā radušos
neiespējamību izmantot esošo dziļurbumu nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni minētā ciemata
iedzīvotājus, kā arī Ropaţu novada Finanšu komitejas akceptu,
atklāti balsojot „Par‖- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska),
„Pret‖- nav, „Atturas‖- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz Ls 5000,00, bez PVN22%, no pašvaldības dabas resursu fonda
līdzekļiem jauna dziļurbuma ierīkošanai Tumšupes ciematā.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt SIA
„Ciemats‖, Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai, izpilddirektoram J.Putniņam.
52.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Druseikas”, Ropaţu novads
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes
priekšlikumu mainīt zemes lietošanas mērķi Ropaţu novada teritorijā esošam zemes gabalam
„Druseikas‖, Ropaţu novads, kadastra Nr. 8084 010 0155, tika konstatēts:
Zemes gabals „Druseikas‖, Ropaţu novads, kadastra apzīmējums 8084 010 0155, 0.1969 ha
platībā ir piekritīgs Ropaţu novada pašvaldībai;
Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst Ropaţu
novada Teritorijas plānojumam un izmantošanas mērķim;
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 maiņu kārtība‖ 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā
īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropaţu novada
teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Druseikas‖, Ropaţu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 010
0155, platība 0.1969 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.1969 ha)
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt īpašuma „Druseikas‖, Ropaţu
novads, LV-2135, nomniekam A.D., un Valsts zemes dienesta Rīgas 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.
53.§
Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Attīstības komitejas priekšsēdētājs Valda Vucena un
Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes priekšlikumu, par piedalīšanos projektu
konkursā „Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā‖, pamatojoties uz 24.05.2011. MK noteikumiem Nr.408 "Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikumu", projekta
mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt
esošo elektroenerģijas patēriņu,
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atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piedalīties projektu konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā‖, nomainot apgaismes ķermeņus Ropaţu ciemata
teritorijā.
2. Projekta realizāciju uzdot veikt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ciemats‖.
3. Priekšfinansējumam un līdzfinansējumam piesaistīt kredītresursus, ko paredzēt 2012.gada
budţetā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors.
54.§
Par Zaķumuiţas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Saistībā ar Ropaţu novada izglītības iestāţu tīkla pilnveidošanas pasākumiem - Zaķumuiţas
pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) „Auseklītis‖ reorganizāciju,
apvienojot iestādes un izskatot Zaķumuiţas pamatskola direktora I.Grigorjeva sagatavoto
Zaķumuiţas pamatskolas nolikuma projektu,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Zaķumuiţas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
2. Uzdot Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigojevam informēt un iepazīstināt
darbiniekus ar nolikumu.
3. Noteikt, ka Zaķumuiţas pamatskolas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
parakstīšanas.
4. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
Zaķumuiţas pamatskolas nolikums, kurš apstiprināts ar Ropaţu novada domes
28.10.2009.gada lēmumu (protokols Nr.12, 6.§);
- PII „Auseklītis‖ nolikums kurš apstiprināts ar Ropaţu novada domes 28.04.2010.
lēmumu (protokols Nr.14, 14.§).
5. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigojevam, Izglītības kvalitātes valsts
dienestam (adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV 1050).
55.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
1. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības
jautājumos laika periodā no 20.06.2011. līdz 19.08.2011.,
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos:
2-6/51
Par līguma pārtraukšanu ar A.D.
2-6/52
Par Ropaţu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdes
sasaukšanu 07.07.2011. plkst. 900
2-6/53
Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes‖4, Silakrogā
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2-6/54

2-6/55
2-6/56
2-6/57
2-6/58
2-6/59
2-6/60
2-6/61
2-6/62
2-6/63
2-6/64

2-6/65
2-6/66
2-6/67
2-6/68
2-6/69
2-6/70
2-6/71
2-6/72
2-6/73
2-6/74
2-6/75

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi‖
Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 2, Zaķumuiţā
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi‖, adresē Vidzemes prospekts 2,
Zaķumuiţa, Ropaţu novads, LV 2133
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
Par pašvaldības autotransporta stāvvietu noteikšanu ārpus darba laika
Par Ropaţu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 06.07.2011. plkst. 1600
Par 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Ropaţu novada pašvaldības 2011.gada
budţetu‖ grozījumu veikšanu
Par komandējumu
Par līguma pārtraukšanu ar P.B.
Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
Par Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu izvērtēšanu
Par dzīvojamās mājas Vidzemes prospekts 10, Zaķumuiţa, Ropaţu novads un tai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai
Par Ropaţu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 06.07.2011. plkst. 900
Par līguma pārtraukšanu ar J.M.
Par iepirkumu komisijas protokolistes/sekretāres aizvietošanu
Par līguma pārtraukšanu ar T.I.
Par Ropaţu novada ciematu apgaismojumu
Par parakstu noteikšanu
Par būvniecības darbu kontroli
Par līguma pārtraukšanu ar J.M.
Par dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu un pieņemšanu
Par līguma pārtraukšanu
Par atkritumu izgāztuves likvidēšanu

2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos
rīkojumus personāla jautājumos laika periodā no 20.06.2011. līdz 19.08.2011., kā īsti ir ar
šiem datumiem????
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:
Nr.69-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar V.Putni
Nr.70-p
Par grozījumiem 18.03.2011. darba līgumā Nr.13
Nr.71-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar G.Greivuli
Nr.72-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Cibuļski
Nr.73-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar V.Tirzmali
Nr.74-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Juriku
Nr.75-p
Par semināra dalības maksu Bāriņtiesas darbiniekiem
Nr.76-p
Par A.Bernhardes dalību seminārā
Nr.77-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar I.Liepiņu
Nr.78-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.V.Samiņu
Nr.79-p
Par pabalsta piešķiršanu L.Jodzēvičai
Nr.80-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar J.Baklānu
Nr.81-p
Par E.Čuderes dalību seminārā
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Nr.82-p
Nr.83-p
Nr.84-p
Nr.84-p
Nr.85-p
Nr.86-p
Nr.87-p
Nr.88-p
Nr.89-p
Nr.90-p
Nr.91-p

Par pabalsta piešķiršanu E.Eglājai
Par Sabiedrisko attiecību daļas vadītājas aizvietošanu
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar I.Grigorjevu
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Putniņu
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Pūri
Par darba samaksu Zaķumuiţas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam
Par A.Ancenas dalību seminārā
Par darba drošības instruktāţu
Par darba tiesisko izbeigšanu ar V.Bleiju
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar O.Ašmani
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar L.Studāni

2. Pieņemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:
Nr.61-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Krotei
Nr.62-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Mekšai
Nr.63-at
Par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu D.Smukšai
Nr.64-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ropaţu pašvaldības darbiniekiem
Nr.65-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Bernhardei
Nr.66-at
Par brīvu dienu piešķiršanu L. Jodzēvičai
Nr.67-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ropaţu pašvaldības darbiniekiem
Nr.68-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Eglājai
Nr.69-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu E.Čuderei
Nr.70-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu D.Rūnai
Nr.7 1-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Z.Pērkonei
Nr.72-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Megerei – Klevinskai
Nr.73-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu J.Girčim
Nr.74-at
Par R.Burmistra atsaukšanu no atvaļinājuma
Nr.75-at
Par P.Volkoviča atsaukšanu no atvaļinājuma
Nr.76-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu S.Biţānam
Nr.77-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Bartkevičai
Nr.78-at
Par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu L.Knīsai
Nr.79-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Mekšai
Nr.80-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Čuderei
56.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada SEPTEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
14.09.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.09.2011.
plkst.11.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
14.09.2011.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
13.09.2011.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
20.09.2011.
plkst.15.00
Domes sēde
28.09.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
katru piektdienu
plkst.11.00
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēţu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēţu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Ropaţu novada deputāti izsaka priekšlikumus:
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi noteikt 13.09.2011. plkst. 13.30;
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Domes sēdi noteikt 27.09.2011. plkst.14.00;
atklāti balsojot „Par‖- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis, R.Skrebs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.MegereKlevinska, L.L.Batarevska), „Pret‖- nav, „Atturas‖- nav,
Ropaţu novada dome atbalsta izteiktos priekšlikumus un nolemj:
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada SEPTEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
14.09.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.09.2011.
plkst.13.30
Sociālo jautājumu komitejas sēde
14.09.2011.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
13.09.2011.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
20.09.2011.
plkst.15.00
Domes sēde
27.09.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
katru piektdienu
plkst.11.00
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēţu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēţu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.

Ropaţu novada domes 24.08.2011. sēde slēgta plkst. 17.30

Ropaţu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis
/ _______________________ /
datums

Protokolists

Elīna Čudere
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