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Darba kārtība:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Rodenpois”
Dzīvokļu komisijas atzinumi
2. Par Lienes Silas un Annas – Annijas Silas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
3. Par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas locekļa apstiprināšanu
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
4. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
5. Par programmas „Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programma
alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. –
2016.gadam” aktualizāciju
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
6. Par Ropaţu novada Kākciema bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
7. Par Ropaţu novada Kākciema bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā
redakcijā
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru
Attīstības komitejas atzinumi
9. Par nosaukuma piešķiršanu „Sidgundas iela” Ropaţu novada Ropaţu ciemata teritorijas
ielai
10. Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Upītes”, Ropaţu novads
11. Par adreses precizēšanu Ropaţu novadā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 8084 018 0235, Ropaţu novadā
12. Par 27.09.2011.Ropaţu novada domes lēmuma Prot. Nr.17, 36.§ „Par zemes pastāvīgo
lietošanas izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Bajāri 122”, Bajārkrogs, Ropaţu novads un
minētā zemes gabala iznomāšanu”, atcelšanu un minētā zemes gabala iznomāšanu
13. Par Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam izstrādi
14. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropaţu ciema teritorijā
15. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropaţu ciema teritorijā
16. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0337 Ropaţu ciemā labiekārtošanas
darbu veikšanu un BMX trases izveidošanu
Finanšu komitejas atzinumi
17. Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem,
ko sniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”
18. Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājam A.Tretjakam
19. Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada dzīvojošajiem kamaniņsportistiem
20. Par Daigas Stepiņas iesniegumu
21. Par Lauras Daukštes-Pudules iesniegumu
22. Par dzīvokļa „Stacija Augšciems” dz.1, Augšciems, Ropaţu novads īres līguma
izbeigšanu ar Līgu Alsviku

23. Par Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības projektā (muzikāli tehnisko aprīkojumu un ekipējumu iegāde)
24. Par Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības projekta konkursā (mūzikas teorētisko priekšmetu kabineta
tehniskā pilnveidošana uzstādot projektoru, dokumentu kameru un ekrānu)
25. Par KPFI projektu ietvaros iegādātās vai radītās vērtības apdrošināšanu
26. Par akreditētas (NR.AI4334) profesionālās pilnveides izglītības kursu apmeklējumu
Ropaţu domes priekšsēdētājam I.Gailītim
27. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
28. Par vienotu datu pārraides tīkla attīstību
29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas un sporta zāles būvniecības
korekcijas darbiem
30. Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011. gada budţetā
31. Par pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
32. Par Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa iecelšanu Pārvaldes komisijā
un nozīmēšanu kapitālsabiedrībās
33. Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
35. Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu
energoefektivitāti
36. Par piedalīšanos darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 1.5.2.2.3.
apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” projektu konkursā
37. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
38. Par izmaiņām Ropaţu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
39. Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam ar valsts galvojumu
40. Par Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas sastāva
izmaiņām
41. Par Ropaţu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
42. Par piekrišanu uz pašvaldības zemes uzstādīt bērnu spēļu laukumu Ropaţu novada
apdzīvotā vietā Zaķumuiţa, starp mājām Vidzemes prospekts 10, Straumēni 1 un
Straumēni 2
43. Par apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Pūpoli”
44. Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem
2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „ROPAŢU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
45. Par Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošo noteikumu Nr.12 „Ropaţu novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
46. Par Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas izveidi un nolikuma apstiprināšanu
47. Par Ropaţu novada pašvaldības iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA” nolikuma
apstiprināšanu
48. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
49. Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada NOVEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropaţu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaţi, Ropaţu novadā.
Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēde sasaukta plkst. 14.00
Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēde atklāta plkst. 14.10
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Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes darba
kārtību.
balsot par Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes darba kārtību.
1.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Rodenpois”
Pamatojoties uz biedrības „Rodenpois‖ valdes priekšsēdētāja A.Plandera iesniegumu par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izsludinātā Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam 3.kārtas pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas‖, kurā no stratēģijas rīcībām 1.4.pumkts
paredz vietējai teritorijai raksturīgas dabas vides, ainavas un kultūrvēsturiskās vides mantojuma,
tradīciju un objektu (vietējās dzīves telpas) saglabāšanu un sakārtošanas veicināšanu.
Projektā „Ropaţu viduslaiku pils pilsdrupas teritorijas labiekārtošana‖ paredzēts turpināt
projekta 1.kārtas „Ropaţu viduslaiku pils pilsdrupu vienkāršota rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana‖ EZF pasākuma „teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana‖ (pagarinājums līdz
01.10.2012.) Ropaţu viduslaiku pilsdrupu teritorijas labiekārtošanas darbi, koku zāģēšanu pie
pilsdrupu mūriem, gar kalna nogāzi un šosejas pusi, arheoloģiskos izrakumus pils vārtu un torņa
daļā un izrakto būvgruţu aizvešana.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Rodenpois‖ piedalīšanos izsludinātā Lauku attīstības projekta 3.kārtā, kas
paredz vietējai teritorijai raksturīgas dabas vides, ainavas un kultūrvēsturiskās vides mantojuma,
tradīciju un objektu (vietējās dzīves telpas) saglabāšanu un sakārtošanas veicināšanu.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, uzdot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības
daļas vadītājai A.Rubenei paredzēt līdzfinansējuma finanšu līdzekļus 2012. gada budţetā
investīciju daļā Ls 1000,00 apmērā.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
2.§
Par Lienes Silas un Annas – Annijas Silas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 26.07.2011. saņemto Staņislava Piguļkina, personas kods
/personas kods/, 26.07.2011. iesniegumu par Lienes Silas, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) un Annas – Annijas Silas, personas kods /personas kods/ (turpmāk
tekstā – Personas nepilngadīgais bērns) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes 2 k
- 3‖ dz.11, Mucenieki, Ropaţu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisija 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8) konstatēja:
No 05.07.1997. Lienes Silas un no 20.08.2007. Annas – Annijas Silas deklarētā dzīvesvieta ir
„Jaunceltnes 2 k - 3‖ dz.11, Mucenieki, Ropaţu novadā, LV 2137;
Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Lienei Silai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k - 3‖
dz.11, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/23) ierasties Ropaţu
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novada pašvaldībā līdz 2011. gada 12. septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
viņas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k - 3‖ dz.11, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, saskaņā ar LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.09.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma no Lienes Silas iesniegumu par viņas un
viņas nepilngadīgā bērna Annas – Annijas Silas deklarētās dzīvesvietas adresē - „Jaunceltnes
2 k - 3‖ dz.11, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137, neanulēšanu.
Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļas vadītāja E.Čudere 2011.gada
3.oktobrī nosūtīja uzaicinājumu Lienei Silai Nr. 2-11.2/660 un Staņislavam Piguļkinam Nr. 211.2/661 ierasties uz Ropaţu novada domes Dzīvokļu komitejas sēdi 12.10.2011. plkst.11.00
Ropaţu novada pašvaldības ēkā (adrese – Sporta ielā 1, Ropaţos, Ropaţu novadā) saskaņā ar
Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.8 6.§ par Lienes Silas un Annas –
Annijas Silas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, lai pirms lēmuma pieņemšanas noskaidrotu
abu Personu viedokli un argumentus šajā lietā.
Uzklausot Lienes Silas un Staņislava Piguļkina sniegto mutisko informāciju par radušos faktisko
situāciju šajā jautājumā un 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 „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu‖ 2. punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu‖;
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atteikt anulēt Lienes Silas, personas kods /personas kods/, un Personas nepilngadīgā bērna
Annas – Annijas Silas, personas kods /personas kods/ sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k - 3‖ dz.11, Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Lienei Silai uz deklarēto dzīvesvietu adresē „Jaunceltnes 2 k - 3‖ dz.11, Mucenieki,
Ropaţu novads, LV 2137, saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu‖ 5.2. punktu.
- Staņislavam Piguļkinam uz deklarēto dzīves vietu adresē „Jaunceltnes 2 k - 3‖ dz.11,
Mucenieki, Ropaţu novads, LV 2137.
- Ropaţu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
4

3.§
Par Ropaţu novada domes Dzīvokļu komisijas locekļa apstiprināšanu
Uzklausot Ropaţu novada domes Dzīvokļa komisijas priekšsēdētāja E.Kozlovska priekšlikumu Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru Juri Putniņu apstiprināt par Dzīvokļa komisijas
locekli un pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem
Nr.20 „Ropaţu novada pašvaldības nolikums,‖
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule,), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropaţu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru Juri Putniņu par Dzīvokļa komisijas
locekli.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
4.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
11. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 26.09.2011. iesniegto A.S., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Priedes 5-3, Silakrogs, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Silakrogā, Priedes 5-3, īres līgumu ar
A.S. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.
2. A.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- A.S., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 03.10.2011. iesniegto V.B., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Stacija Augšciems, dzīvoklis 2, Augšciemā, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Augšciems, Stacija Augšciems
dzīvoklis 2 īres līgumu ar V.B. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.
2. V.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
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3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- V.B., Stacija Augšciems dzīvoklis 2, Augšciems, Ropaţu novads, LV-2135;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 15.09.2011. iesniegto G.K., p.k.
/personas kods/, deklarētā dzīvesvieta adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Akācijas, dzīvoklis 2, Ropaţi, Ropaţu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropaţu novads, Ropaţi, Akācijas, dzīvoklis 2, īres līgumu ar G.K.
uz laiku no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.
2. G.K. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- G.K., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 30.09.2011. iesniegto R.S., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5-18, Tumšupe, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Tumšupe, Zītari 5-18, īres līgumu ar
R.S. uz laiku no 31.10.2011. līdz 30.04.2012.
2. R.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- R.S., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
5. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 19.09.2011. iesniegto S.C., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5-13, Tumšupe, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
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un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Tumšupe, Zītari 5-13, īres līgumu ar
S.C. uz laiku no 31.10.2011. līdz 30.04.2012.
2. S.C. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- S.C., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
6. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 23.09.2011. iesniegto V.L., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5-15, Tumšupe, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Tumšupe, Zītari 5-15, īres līgumu ar
V.L. uz laiku no 24.09.2011. līdz 24.03.2012.
2. V.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- V.L., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
7. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 23.09.2011. iesniegto M.E., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Rīgas iela 16-7, istaba Nr. 3, Ropaţi, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Ropaţi, Rīgas iela 16-7, istaba Nr. 3,
īres līgumu ar M.E. uz laiku no 01.11.2011. līdz 30.04.2012.
2. M.E. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- M.E., /adrese/;
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- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
8. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sociālā dienestā 10.10.2011. iesniegto J.M., p.k.
/personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī, Stacija Augšciems, dzīvoklis 4, Augšciems, Ropaţu novadā, pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām‖ 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropaţu novadā, Augšciems, Stacija Augšciems,
dzīvoklis 4, īres līgumu ar J.M. uz laiku no 25.09.2011. līdz 25.03.2012.
2. J.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīţa.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- J.M., /adrese/;
- Ropaţu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
5.§
Par programmas „Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programma
alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. –
2016.gadam” aktualizāciju
1. Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 2010.gada 17.decembrī apstiprināto
programmas „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma
alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.–2016.gadam‖
(turpmāk tekstā - Programma) uzraudzības gada plānu, Rīgas plānošanas reģions veic
Programmas ieviešanas uzraudzību;
2. Ņemot vērā to, ka Ropaţu novada pašvaldības Sociālais dienests piedalās ESF darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos‖ otrās kārtas otrās apakškārtas projekta iesniegšanā, kā arī to, ka izvērtējot iesniegtās
projektu koncepcijas, Rīgas plānošanas reģions ir konstatējis nepieciešamību atjaunot
atsevišķas Programmas sadaļas, lai nodrošinātu Programmas atbilstību pašvaldību iedzīvotāju
aktuālajām vajadzībām, saskaņā ar augstākminēto ir nepieciešams izvērtēt pašvaldību
iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem;,
3. Pamatojoties uz 21.09.2011. Carnikavā rīkoto sanāksmi, kurā piedalījās Saulkrastu, Ādaţu,
Garkalnes, Inčukalna, Ropaţu, Stopiņu un Carnikavas novadu pārstāvji, tika nolemts veidot
kopēju sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības plānu, iepazīstoties
ar Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas viedokli un ieteikumiem;
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
Aktualizēt pakalpojumus, kurus pašvaldība nenodrošina, bet tie ir nepieciešami un laika posmā
no 2011. gada līdz 2016. gadam sava budţeta ietvaros vai piesaistot ārvalstu finansējumu
(piemēram, ES struktūrfondus) vēlas sniegt:
1. Apstiprināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības plānu
Carnikavas, Ādaţu, Saulkrastu, Stopiņu, Inčukalna, Ropaţu un Garkalnes novados līdz 2016.
gadam (saskaņā ar pielikuma projektu).
2. Apstiprināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaita prognozi
Ropaţu novadā līdz 2016. Gadam:
Pakalpojuma nosaukums
Personu skaits
2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g.
Nometnes
0
20
20
20
20
20
Mobīlās brigāde
0
15
15
20
20
20
Atbalsta pašpalīdzības grupas
15
100
100
100
100
100
Patversme
0
3
3
5
5
5
Dienas centri un dienas aprūpes
20
100
150
150
200
200
centrs
Dienas nodarbinātības centrs
0
50
50
50
50
50
Specializētais transports
0
10
10
10
10
10
Pusceļa māja daţādām mērķa
0
3
3
5
5
5
grupām
Komūnas
0
3
3
3
3
3
Grupu dzīvokļi
0
6
6
6
10
10
Krīzes centrs
0
10
15
20
20
20
Drošības poga
0
3
5
10
10
15
Krīzes uzticības, konsultatīvais,
100
100
120
120
120
120
informācijas tālrunis
Sociālās rehabilitācijas centrs
0
50
50
50
50
50
Pavadonis, asistents
3
5
5
10
10
10
Sociālās rehabilitācijas un
20
50
70
70
100
100
motivācijas programma
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
6.§
Par Ropaţu novada Kākciema bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Ropaţu novada Kākciema bibliotekāres Initas Bartkevičas sagatavoto Kākciema
bibliotēkas nolikuma projektu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Kākciema bibliotēkas nolikumu jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka Kākciema bibliotēkas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
3. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kākciema bibliotēkas nolikums,
kurš apstiprināts ar Ropaţu novada domes 26.01.2005.gada lēmumu (protokols Nr.1, 54.§).
4. Uzdot Kākciema bibliotēkas vadītājai iepazīstināt darbiniekus ar Kākciema bibliotēkas
nolikumu.
9

5. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu novada Informācijas centra vadītājai v.i. Aurēlijai Binānei;
- Kākciema bibliotēkas bibliotekārei Initai Bartkevičai.
7.§
Par Ropaţu novada Kākciema bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā
redakcijā
Izskatot Ropaţu novada Kākciema bibliotekāres Initas Bartkevičas sagatavoto Kākciema
bibliotēkas lietošanas noteikumu projektu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Kākciema bibliotēkas lietošanas noteikumus jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka Kākciema bibliotēkas lietošanas noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kākciema bibliotēkas lietošanas
noteikumi, kuri apstiprināti ar Ropaţu novada domes 26.10.2005.gada lēmumu (protokols
Nr.9, 12.§).
4. Uzdot Kākciema bibliotēkas vadītājai iepazīstināt darbiniekus ar Kākciema bibliotēkas
lietošanas noteikumiem.
5. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu novada Informācijas centra vadītājai v.i. Aurēlijai Binānei,
- Kākciema bibliotēkas bibliotekārei Initai Bartkevičai.
8.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru
Izskatot Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra 07.10.2011. priekšlikumu
par sadarbības līguma slēgšanu par jaunsardzes kustības aktivizēšanu Ropaţu novadā:
„Piedāvājam: Šobrīd ir izstrādāti un Aizsardzības ministrijā apstiprināti divi līguma paraugi.
Viens no līgumiem ir paredzēts sadarbības organizēšanai, kad pašvaldības teritorijā strādā
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra algots instruktors, otrs, kad šo instruktoru algo pašvaldība.
Otrs jautājums ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas licencēšana pašvaldībās. Lielā daļā
pašvaldību par interešu izglītības programmu licencēšanu paredzēta samaksa. Jāatzīst, ka
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centram nav plānoti līdzekļi šādu maksājumu veikšanai, tādēļ,
izskatot iespēju Jūsu vadītajā pašvaldībā licencēt Jaunsargu mācību paraugprogrammu lūdzu,
ņemt vērā, ka Jaunsardze joprojām ir bezmaksas interešu izglītības forma un licencējot mūsu
programmu, maksu par to nenoteikt.‖
Ņemot vērā pašvaldības finanšu iespējas interešu izglītībā un saskaņā ar Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piekrist sadarbībai ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru slēdzot līgumu, kad pašvaldības
teritorijā strādā Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra algots instruktors.
2. Ropaţu novada pašvaldība piekrīt bez maksas apstiprināt Jaunsargu mācību programmu, ja ir
nepieciešama licence iesniegums licencēšanai jāiesniedz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei (Lāčplēša ielā 24; Rīga; LV-1011; www.ikspierīga.lv).
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3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim iepazīties un sagatavot līguma
projektu.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par nosaukuma piešķiršanu „Sidgundas iela” Ropaţu novada Ropaţu ciemata teritorijas
ielai
Izskatot Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2011. gada 14. septembra iesniegumu
Nr. 2-04.1-R/2984 par informācijas precizēšanu par objektu Sidgundas iela, Ropaţi, Ropaţu
novads, LV 2135, izvērtējot Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 20. punktu, kā arī ņemot vērā ar lietu
saistošos apstākļus, tika konstatēts:
Adresācijas objekts atbilst Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi‖ 7. punktam - Ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā. Jaunveidojamai
ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu;
Adresācijas objekta kods 107.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi‖ 7. punktu: „Ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā.
Jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Sidgundas ielas nosaukumu perspektīvajai ielai atbilstoši sarkanajām līnijām un
saskaņā ar pievienotās shēmas aktu.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
10.§
Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Upītes”, Ropaţu novads
Izskatot Ilgas Mulleres, personas kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, 2011. gada 26.
septembra iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmeţošanu 1.7 ha platībā, zemes vienībai ar
kadastra Nr.8084 018 0018 un 8084 018 0342 un Ropaţu novada pašvaldības zemes lietu
speciālistes Renātes Gremzes sniegto informāciju:
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes 25.03.2009. sēdes Prot. Nr.03, 40.§ lēmumu ―Par
Ropaţu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu‖ un Ropaţu novada domes
25.03.2009. saistošo noteikumu Nr.7 punktu 9.3.10.‖LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
(L)‖ – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas nosaka, ka lauksaimniecības zemju apmeţošanu
veic saskaņā ar LR likumdošanu, pamatojoties uz Ropaţu novada domes lēmumu;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Upītes‖ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0018–
0.8 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0342 – 0.9 ha platībā,
īpašniecei Ilgai Mullerei, apmeţot LR likumdošanā noteiktā kārtībā ar nosacījumu saskaņot
ar HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļa, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi,
Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV 2169.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Nekustamā īpašuma īpašniecei Ilgai Mullerei (/adrese/);
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
11§
Par adreses precizēšanu Ropaţu novadā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 8084 018 0235, Ropaţu novadā
Izskatot Valsts Zemes dienesta, juridiskā adrese Puškina iela 14, Rīga, LV 1050, pilnvarotās
personas VZD Rīgas reģiona nodaļas vadītāja vietnieka A.Malacanova, 2011. gada 8. septembra
vēstuli Nr. 2-04.1-R/2841 par adreses precizēšanu Ropaţu novadā esošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8084 018 0235, Ropaţu novadā, tika konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0235 īpašnieki – Ilze Ķupe, Liene Ķupe,
Artūrs Mārtiņš Ķupis;
zemes vienības adrese „Pārupes‖, Ropaţi, Ropaţu novads, LV 2135, kadastra Nr.8084 018
0235;
Zemes vienība atrodas Ropaţu novada Kākciemā ciema teritorijā;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Precizēt adresi „Pārupes‖, Kākciems, Ropaţu novads, LV 2135, kadastra Nr.8084 018 0235.
2. Adresācijas objekta kods 108.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
- Ilzei Ķupei, Lienei Ķupei, Artūram Mārtiņam Ķupim (/adrese/).
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
12.§
Par 27.09.2011.Ropaţu novada domes lēmuma Prot. Nr.17, 36.§ „Par zemes pastāvīgo
lietošanas izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Bajāri 122”, Bajārkrogs, Ropaţu novads un
minētā zemes gabala iznomāšanu”, atcelšanu un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Gaļinas Poluikevičas, personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, 2011.
gada 15. septembra iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabalu d/s
„Bajāri 122‖, kadastra Nr.8084 018 0379 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropaţu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
Līdz „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma‖ 25.panta 1. daļas 3.punktā noteiktajam termiņam 2009. gada 31.
augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā īpašuma
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valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robeţu plāns, bet līdz 2010. gada 31.
maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu;
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. panta persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai;
Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanas, tas ir no 2010. gada 31. maija līdz 2011. gada 31. maijam;
Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011. gada 1. oktobra;
Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
No Gaļinas Poluikevičas ir saņemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības
uz lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību‖ 9. pantu, 33. panta 2. daļu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. pantu, 30.08.2005. MK
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.17, 36.§ „Par zemes
pastāvīgo lietošanas izbeigšanu un zemes gabalu d/s „Bajāri 122‖, Bajārkrogs, Ropaţu
novads, LV 2135 un minētā zemes gabala iznomāšanu‖.
2. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 018 0379, lietotājai Gaļinai Poluikevičai zemes
lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010. gada 31. maijā.
3. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 8084 018 0379, adrese „Bajāri 122‖, Bajārkrogs,
Ropaţu novads, LV-2135, 0.065 ha platībā ir piekritīgs Ropaţu novada pašvaldībai.
4. Iznomāt Gaļinai Poluikevičai, /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, zemesgabalu ar
kadastra Nr.8084 018 0379, 0.065 ha platībā, no 2011.gada 1. oktobra uz 10 (desmit) gadiem,
slēdzot par to zemes nomas līgumu.
5. Uzdot Gaļinai Poluikevičai legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņai
piekritīgās būves.
6. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Zemes
nomas maksa maksājama no 2011. gada 1.oktobra.
7. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011. gada 30.novembrim.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
13.§
Par Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam izstrādi
Izskatot Ropaţu novada attīstības programmas darba grupas izstrādāto „Ropaţu novada attīstības
programmas 2013. - 2020. gadam‖ darba uzdevumu, saskaņā ar Ropaţu novada domes
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24.08.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.15, 46.§, 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,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam‖ darba uzdevumu
projektu.
2. Noteikt par „Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam‖ izstrādes vadītāju
Ropaţu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Ivaru Gailīti.
3. Noteikt par „Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam‖ izstrādes
organizatorisko vadītāju Evu Haberkorni Vimbu.
4. Izveidot Ropaţu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam vadības grupu sekojoša
sastāvā:
- Ivars Gailītis – Ropaţu novada domes priekšsēdētājs;
- Ivo Skudiķis – Ropaţu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
- Valdis Vucens – Ropaţu novada domes deputāts;
- Klaudija Terēze Hēla – Ropaţu novada domes deputāte;
- Sanita Megere Klevinska – Ropaţu novada domes deputāte;
- Juris Putniņš – Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors;
- Eva Haberkorne Vimba – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
- Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja vietniece.
5. Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļas vadītājai Agitai Rubenei paredzēt
nepieciešamos finanšu resursus līdz 5000 Ls apmērā 2012. gada pašvaldības tautsaimniecības
budţetā.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš.
14.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropaţu ciema teritorijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saņemto Annas Ancenas, personas kods /personas kods/,
dzīvesvieta adresē /adrese/, iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un likuma „Par
pašvaldībām‖:
14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;
15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijās
ir 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. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz minēto zemes gabalu Nr. 3.27B esošo zemes nomas līgumu ar Annu Ancenu,
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personas kods 200452 - 11564, ar 31.12.2011.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Annai Ancenai (/adrese/),
- Ropaţu novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodokļu administratorei Ainai Bernhardei,
desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
15.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropaţu ciema teritorijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā saņemto Tālivalţa Karola, personas kods /personas kods/,
dzīvesvieta adresē /adrese/, iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai
piekritīgo mazdārziņa zemes gabalu un likuma „Par pašvaldībām‖:
14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;
15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijās
ir 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. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropaţu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība‖ apstiprināšanu‖,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Tālivaldi Karoli, personas kods /personas kods/, uz
mazdārziņu Nr. 3.27B ar 01.01.2012.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma
noslēgšanu.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot
grafiskos 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 Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt visām
iepriekšminētajām personām desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
16.§
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0337 Ropaţu ciemā labiekārtošanas
darbu veikšanu un BMX trases izveidošanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes priekšlikumu, saskaņā ar Būvvaldes vadītāja
A.Lindes izstrādāto skici par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0337 Ropaţu
ciemā labiekārtošanas darbu veikšanu un BMX trases izveidošanu minētajā teritorijā, ņemot
vērā lielo jauniešu interesi par šāda veida sporta aktivitātēm, paredzot iespēju, teritorijā nākotnē
izveidot arī klinšu kāpšanas torni un skeitborda skrituļošanas laukumu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (G.Siliņš),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0337 sporta aktivitāšu
sadalījuma plānu.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei pie Ropaţu novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes iekļaut sporta laukumu teritorijas plānojumā.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības daiļdārzniecei I.Krotei organizēt aizaugušās teritorijas
sakopšanu, izcērtot krūmus un savācot sadzīves atkritumus.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropaţu novada pašvaldības daiļdārzniecei I.Krotei.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
17.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem, ko
sniedz Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”
Ņemot vērā, ka:
1) nepieciešams atbrīvot izglītības iestāţu audzēkņus un Ropaţu novada pašvaldības
darbiniekus no maksas par pašvaldības autobusu nomu, ja autobuss tiek izmantots
skolēnu mācību programmas apgūšanai vai pašvaldības iestāţu darbinieku darba
vajadzībām;
2) pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt masiera pakalpojumus, bet Ropaţu
doktorātā brīvu telpu nav;
3) masiera pakalpojumus būtu iespējams nodrošināt iznomājot Sociālā dienesta centra
„Dzīpari‖ telpu Nr.8 (12m2);
4) pašreizējā Sociālā dienesta centra „Dzīpari‖ telpas Nr.8 (12m2) nomas maksa masiera
pakalpojumu sniegšanai ir pārāk augsta;
Ņemot vērā Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un Ropaţu novada
pašvaldības juriskonsulta O.Ašmaņa ziņojumu par aktuālo situāciju par telpām un masiera
pakalpojumiem Ropaţu doktorātā un Ropaţu sociālajā centrā ,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Papildināt Ropaţu novada pašvaldības noteikumu „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz
Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes‖ 1.2. punktu ar 1.2.1 punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
„1.2.1 No autobusu nomas maksas ir atbrīvoti Ropaţu novada pašvaldības struktūrvienību un
iestāţu darbinieki darba pienākumu veikšanai, kā arī Ropaţu novada izglītības iestāţu
audzēkņi saistībā ar mācību programmu apgūšanu. Ja autobuss tiek izmantots Ropaţu
novada izglītības iestāţu audzēkņu ekskursiju nodrošināšanai, ekskursijas organizatoriem
jāsedz izdevumi par patērēto degvielu.”.
2. Izslēgt no Ropaţu novada pašvaldības noteikumu „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz
Ropaţu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes‖ Tabulas Nr. 2.1. „Maksa par
pakalpojumiem, ko sniedz Ropaţu novada Sociālā dienesta centrs „Dzīpari‖ pirmo punktu.
3. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
16

18.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājam A.Tretjakam
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu, Ropaţu
novada iedzīvotājas I.Tretjakas (dzīvesvieta adresē /adrese/) iesniegumu ar lūgumu finansiāli
atbalstīt viņas dēlu - perspektīvu riteņbraucēju A.Tretjaku, personas kods /personas kods/,
dzīvesvieta adresē /adrese/, un Rīgas Riteņbraukšanas skolas, reģ. Nr. 90000013606, juridiskā
adrese Grīvas 28, Rīga, LV 105,
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 11 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājam A.Tretjakam un pārskaitīt 100 Ls
Rīgas Riteņbraukšanas skolai (reģ. nr. 90000013606, jur. adrese Grīvas 28, Rīga, LV 1055,
konta Nr. LV03 RTMB 0000 0008 04159), sacensību un inventāra iegādes izdevumu
segšanai no Ropaţu sporta centra budţeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- I.Tretjakai (/adrese/);
- Rīgas Riteņbraukšanas skolai (Grīvas 28, Rīga, LV 1055);
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Uzdot Ropaţu sporta centra vadītājai E.Eglājai kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
19.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada dzīvojošajiem kamaniņsportistiem
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un MSĢ
struktūrteritoriālās vienības Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas, reģ. Nr. 90000082152,
juridiskā adrese Šveices 13, Sigulda, LV 2150), vadītājas I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Ropaţu novada iedzīvotājus,
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 11 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansiālo atbalstu 400 Ls apmērā un pārskaitīt SIA „Bobsleja un kamaniņu trase‖
(reģ. Nr. 40003005137, Šveices iela 13, Sigulda, LV 2150, konts Nr.
LV36TREL9152621000000) treniņu darba procesa nodrošināšanai – kamaniņu trases īrei
Ropaţu novada iedzīvotājiem:
1) Toms Gusars, personas kods /personas kods/;
2) Jānis Mulers, personas kods /personas kods/;
3) Kaspars Rinks, personas kods /personas kods/;
4) Arina Cicjura, personas kods /personas kods/;
5) Renāte Lejiete, personas kods /personas kods/;
6) Roberts Plūme, personas kods /personas kods/;
17

7) Denīze Savickaite, personas kods /personas kods/;
8) Laura Zutere, personas kods /personas kods/;
9) Liene Kalniņa, personas kods /personas kods/;
10) Diāna Seile, personas kods /personas kods/;
11) Daumants Dzenis, personas kods /personas kods/;
no Ropaţu sporta centra budţeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „Bobsleja un kamaniņu trase‖ (reģ. Nr40003005137, Šveices iela 13, Sigulda, LV
2150);
- MSĢ struktūrteritoriālās vienības „Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola‖ (reģ. Nr.
90000082152, jur. adrese Šveices 13, Sigulda LV 2150) vadītājai I.Amantovai;
- Ropaţu sporta centram;
- Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Uzdot Ropaţu sporta centra vadītājai E.Eglājai kontrolēt lēmuma izpildi.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
20.§
Par Daigas Stepiņas iesniegumu
Izskatot 23.09.2011. Ropaţu novada pašvaldībā iesniegto Daigas Stepiņas, personas kods
/personas kods/, dzīvojoša adresē /adrese/, iesniegumu par viņas meitas Lotes Legzdiņas,
personas kods /personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā pirmskolas izglītības iestādē
(turpmāk - PII) „Knābis‖ maksas daļēju kompensāciju 100.00 Ls apmērā un pievienotiem
dokumentiem. Saskaņā ar Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.17 §.30
„Par finanšu līdzekļu atbalstu pirmskolas bērnu vecākiem‖,
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 11 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mazo bērnu skola Knābis‖ reģ.nr.40003565893, juridiskā adrese
Ūnijas iela 5, Rīga, LV 1039, par Lotes Legzdiņas, personas kods /personas kods/, maksas
daļēju kompensāciju līdz Ls 50.00 apmērā. Līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīţa līdz
2011.gada 31. decembrim.
2. Samaksu veikt no Ropaţu novada pašvaldības budţeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu, SIA
„Mazo bērnu skola Knābis‖ piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA „Mazo
bērnu skola Knābis‖.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
21.§
Par Lauras Daukštes-Pudules iesniegumu
Izskatot 04.10.2011. Ropaţu novada pašvaldībā iesniegto Lauras Daukštes-Pudules, personas
kods /personas kods/, dzīvojoša adresē /adrese/, iesniegumu par viņas meitas Amēlijas
Daukštes – Pudules, personas kods /personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā
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pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) „CreaKids‖ maksas daļēju kompensāciju un
pievienotiem dokumentiem .
Saskaņā ar Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdes lēmumu
Prot. Nr.17 §.30 „Par finanšu līdzekļu atbalstu pirmskolas bērnu vecākiem‖,
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 11 un
saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Domiņš‖, reģ.nr.40103321094, juridiskā adrese Kastrānes iela 5a;
Rīga; LV1084 par Amēlijas Daukštes - Pudules maksas daļēju kompensāciju. Līguma
termiņš: no līguma noslēgšanas brīţa līdz 2011.gada 31. decembrim.
2. Samaksu līdz Ls 50 apmērā mēnesī veikt no pašvaldības budţeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, SIA „Domiņš‖ piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Domiņš‖.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
22.§
Par dzīvokļa „Stacija Augšciems” dz.1, Augšciems, Ropaţu novads īres līguma
izbeigšanu ar Līgu Alsviku
2010. gada 14. oktobrī starp RN SIA „Ciemats‖ un Līgu Alsviku, personas kods /personas kods/,
(turpmāk Persona), noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 2.5.1./38. par dzīvokļa „Stacija
Augšciems‖ dz.1, Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135, īri.
2011. gada 29. septembrī saņemts Līgas Alsvikas iesniegums par vēlmi izbeigt 2010. gada 14.
oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu.
2011.gada 10. oktobrī RN SIA „Ciemats‖ informējis Ropaţu novada pašvaldību par to, ka
dzīvoklī „Stacija Augšciems‖ dz.1, Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135 faktiski neviens vairs
nedzīvo.
Pamatojoties uz Līgas Alsvikas, personas kods /personas kods/, 2011.gada 29. septembra
iesniegumu par vēlmi izbeigt dzīvokļa „Stacija Augšciems‖ dz.1, Augšciems, Ropaţu novads,
LV 2135 īres līgumu, kas noslēgts 2010. gada 14. oktobrī, un ņemot vērā RN SIA „Ciemats‖
sniegto informāciju par to, ka iepriekš minētais dzīvoklis ir atbrīvots,
saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 9 un saskaņā ar Finanšu
komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Uzdot RN SIA „Ciemats‖ organizēt dzīvokļa „Stacija Augšciems‖ dz.1, Augšciems, Ropaţu
novads, LV 2135 īres līguma izbeigšanu, noslēdzot vienošanos ar Līgu Alsviku, personas
kods /personas kods/ par īres līguma izbeigšanu ar 2011. gada 1. oktobri un no visu īres
līguma izrietošo maksājumu (t.sk., īres maksas parāda, ja tāds izveidojies) samaksu.
2. Uzdot Līgai Alsvikai, personas kods /personas kods/, dzīvojošai /adrese/, 1 (viena) mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas ar RN SIA „Ciemats‖ noslēgt vienošanos par dzīvokļa
„Stacija Augšciems‖ dz.1, Augšciems, Ropaţu novads, LV 2135 īres līguma izbeigšanu ar
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3.

4.
5.
-

2011. gada 1. oktobri, samaksājot visus no īres līguma izrietošos maksājumus, t. sk.,
īres maksas parādu, ja tāds izveidojies.
Brīdināt Personu, ja iepriekšminētā vienošanās netiks noslēgtas 1 (viena) mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas brīţa, tad izveidojušos parādus piedzīs Civilprocesa likuma noteiktajā
kārtībā.
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
RN SIA „Ciemats‖ (Priedes 4-57, Silakrogs, Ropaţu novads, LV-2135);
Līgai Alsvikai (/adrese/);
Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.

23.§
Par Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības projektā (muzikāli tehnisko aprīkojumu un ekipējumu iegāde)
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 06.10.2011.saņemto Ropaţu mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois‖ direktores D.Jankovskas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropaţu mūzikas un
mākslas skolas „Rodenpois‖ dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā
projektu konkursā LAP aktivitāte 413.2., stratēģijas rīcība 2.1.: atbalsts vietējās teritorijas
iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).
Ropaţu novada skolēnu un senioru ansamblim plānots iegādāties muzikāli tehnisko aprīkojumu
un ekipējumu (ģitāras kombo, solo ģitāras kombo, basa ģitāras kombo, ritma, solo un basa
ģitāras, elektro/akustiskā ģitāra, bungu komplekts skaņu akustiskās, jaudas sistēmas),
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, G.Siliņš, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(V.Šlēgelmilhs), balsojumā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois‖ dalību Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, aktivitāte 413.2. „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācība un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) daţādošanai vietējiem
iedzīvotājiem‖.
2. Paredzēt Ropaţu novada pašvaldības 2012.gada budţetā finanšu līdzekļus 10% apmērā no
projekta izmaksām un PVN no kopējās summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk., attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budţets
ELFLA finansējums
t.sk., neattiecināmās izmaksas no pašvaldības budţeta
līdzekļiem (PVN 22%)
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
3000,00
2459,02
245,90(10% no attiecināmajām izmaksām)
2213,12 (90% no attiecināmajām izmaksām)
540,98
786,88

4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei paredzēt finanšu
līdzekļus 2012.gada budţetā.
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24.§
Par Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstības projekta konkursā (mūzikas teorētisko priekšmetu kabineta
tehniskā pilnveidošana uzstādot projektoru, dokumentu kameru un ekrānu)
Izskatot Ropaţu novada pašvaldībā 06.10.2011.saņemto Ropaţu mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois‖ direktores D.Jankovskas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropaţu mūzikas un
mākslas skolas „Rodenpois‖ dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā
projektu konkursā LAP aktivitāte 413.2., stratēģijas rīcība 2.2.: atbalsts vietējās teritorijas
iedzīvotāju apmācības un izglītošanas nodrošināšanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu
apgūšanai (projektā plānots mūzikas teorētisko priekšmetu kabineta tehniskai pilnveidošanai
uzstādīt projektoru, dokumentu kameru un ekrānu),
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropaţu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois‖ dalību Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, aktivitāte 413.2. „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem‖.
2. Paredzēt Ropaţu novada pašvaldības 2012.gada budţetā finanšu līdzekļus 10% apmērā no
projekta izmaksām un PVN no kopējās summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk., attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budţets
ELFLA finansējums
t.sk., neattiecināmās izmaksas no pašvaldības
budţeta līdzekļiem (PVN 22%)
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
2000,00
1639,34
163,93(10% no attiecināmajām izmaksām)
1475,41 (90% no attiecināmajām izmaksām)
360,66
524,59

4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei paredzēt finanšu
līdzekļus 2012.gada budţetā.
25.§
Par KPFI projektu ietvaros iegādātās vai radītās vērtības apdrošināšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības projektu koordinatores I.Dišleres pieteikumu, ka realizējot
projektus „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem Ropaţu novadā‖, proj.
Nr. KPFI-4/67 un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes
paaugstināšana Ropaţu novada pašvaldības ēkās‖, Nr. KPFI-7/90, līgumā, ar Latvijas
Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds‖, ir norādīts, ka ‖Projekta
īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma, apdrošināt Projekta
ietvaros izveidotās un iegādātās materiālās vērtības pret zaudējumiem vai bojājumiem, kuri
radušies nepārvaramas varas/ārkārtēju apstākļu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā‖,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
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1. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju apdrošināšanas kompānijām un izvērtējot
piedāvājumus, noslēgt līgumu par projektu realizācijas laikā iegādāto vai radīto vērtību
apdrošināšanu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Finanšu un attīstības daļai, juriskonsultam O.Ašmanim, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam
V.Vucenam un izpilddirektoram J.Putniņam.
26.§
Par akreditētas (NR.AI4334) profesionālās pilnveides izglītības kursu apmeklējumu
Ropaţu domes priekšsēdētājam I.Gailītim
Pamatojoties uz Ropaţu novada domes priekšsēdētāja I.Gailīša iespēju apmeklēt akreditētas (Nr.
AI 4334) 160 stundu profesionālo pilnveides izglītības programmas kursu Latvijas Pašvaldību
Mācību Centrā, kuru mērķa auditorija ir pašvaldību vadītāji un vietnieki, izpilddirektori,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās I.Gailītis,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Akceptēt akreditētas (Nr. AI 4334) 160 stundu profesionālo pilnveides izglītības programmas
kursu apmeklējumu Latvijas Pašvaldību Mācību Centrā Ropaţu novada domes priekšsēdētājam
Ivaram Gailītim saskaņā ar mācību procesa norises uzsākšanu.
2. Finanšu un attīstības daļai veikt kursu apmaksu no pašvaldības izpildvaras budţeta līdzekļiem
saskaņā ar piestādīto rēķinu.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropaţu novada domes priekšsēdētājam I.Gailītim, Ropaţu novada pašvaldības Finanšu un
attīstības daļai, Personālvadības un lietvedības daļai, izpilddirektoram J.Putniņam.
27.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
1. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības būvinspektora Jāņa Ozoliņa iesniegumu un Ropaţu
novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes sagatavoto lēmumprojektu
par „Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu‖ apstiprināšanu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, G.Siliņš, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 2
balsis (K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu‖ ar Ropaţu novada
pašvaldības būvinspektoru Jāni Ozoliņu:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Jānis Ozoliņš

Personas kods /personas kods/
/adrese/
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi

VOLVO S80
HG 7451
YV1TS799941349754
dīzeļdegviela
10 l
līdz 100 litriem
no 01.10.2011. līdz 31.12.2011.
Izpildvara
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Mērķis

Ropaţu novada pašvaldības būvinspektora
funkciju veikšanai

2. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītājas E.Haberkornes Vimbas sagatavoto lēmumprojektu par „Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta
izmantošanu‖ apstiprināšanu Ropaţu novada pašvaldības izdevuma „Ropaţu Vēstis‖
nogādāšanai līdz adresātiem – Ropaţu novada iedzīvotājiem,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu‖ ar izdevuma „Ropaţu
Vēstis‖ piegādātāju Aiju Zanderi:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Aija Zandere

Personas kods /personas kods/
/adrese/
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

SEAT CORDOBA
FK 7662
VSSZZZ6KZVR028807
Benzīns
10 litri
līdz 40 litriem
no 27.10.2011. līdz 31.12.2011.
Sabiedrisko attiecību daļas budţets
Ropaţu novada izdevuma „Ropaţu Vēstis‖ piegāde
novada iedzīvotājiem

2. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
28.§
Par vienotu datu pārraides tīkla attīstību
Saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 9 un Ropaţu novada
pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa iesniegumu par interneta un balss sakaru kvalitātes
uzlabošanu visās Ropaţu novada pašvaldības struktūrvienībās un visās Ropaţu novada domes
padotībā esošajā iestādēs,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt vienotu datu pārraides tīkla attīstību visās Ropaţu novada pašvaldības
struktūrvienībās un visās Ropaţu novada domes padotībā esošajās iestādēs.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam un Iepirkumu komisijai
organizēt iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādi vienotai datu pārraides tīkla attīstībai
(tai skaitā, kurā paredzēta lokālā datortīkla izbūvi, interneta un datu pārraides tīkla izveide,
balss telefona centrāles uzstādīšana un balss sakaru nodrošināšana, u.c.) visās Ropaţu novada
pašvaldības struktūrvienībās un visās tās padotībā esošajās iestādēs.
23

29.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas un sporta zāles būvniecības
korekcijas darbiem
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa iesniegumu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu Zaķumuiţas pamatskolas un sporta zāles būvniecības korekcijas darbiem,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Zaķumuiţas pamatskolas un sporta zāles būvniecības korekcijas
darbiem, t.sk.,:
1) būvekspertīzes apmaksai līdz Ls 500 apmērā,
2) lietus notekūdeņu reņu kronšteinu nomaiņai līdz Ls 800 apmērā.
2. Finanšu līdzekļus piešķirt no Ropaţu novada pašvaldības tautsaimniecības budţeta
līdzekļiem.
3. Kontroli par Zaķumuiţas pamatskolas un sporta zāles būvniecības korekcijas darbiem uzdot
Ropaţu novada pašvaldības būvinspektoram J.Ozoliņam.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam lēmuma izpildi.
30.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 2011. gada budţetā
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta rīkojumu 05.10.2011. Nr. 515 „Par mērķdotācijas
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm‖ pedagogu darba samaksai un
VSAOI un Ropaţu novada pašvaldības pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksas komisijas 30.09.2011. sēdes lēmumu Nr.2, kā arī sakarā ar
apstiprinātiem ES projektiem „Skolu daudzpusējā partnerība‖ Ropaţu vidusskolai un
Zaķumuiţas pamatskolai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošos noteikumus Nr.11 „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 „ Saņemtie maksājumi‖ (kods 18.6.2.0) par summu Ls
124804,00 (mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI), sadalot:
vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība – Ls 106196,00;
pirmskolas izglītība – Ls 13664,00;
interešu izglītība – Ls 4944,00.
- palielināt ieņēmumu daļu „Saņemtie maksājumi‖ (kods 18.6.3.0) par summu Ls
19678,00 (ES projekti „Skolu daudzpusējā partnerība‖);
Ieņēmumu daļas palielinājums – Ls 144482,00, ieņēmumi kopā – Ls 4193787,00.
Izdevumi:
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palielināt izdevumu daļu par faktisko ieņēmumu palielinājumu – Ls 1444482,00 un
novirzot:
* Ropaţu vidusskola – Ls 75402,00;
* Zaķumuiţas pamatskola un pirmskolas izglītības iestāde - Ls 40190,00;
* PII „Annele „ – Ls 9268,00;
* interešu izglītība – Ls 4944,00;
* kases atlikums par ES projektu daļu, kas attiecināma uz 2012./2013.gadu – Ls 14678,00.
Izdevumu daļas palielinājums Ls 144482,00, izdevumi daļa kopā – Ls 4193787,00.
2. Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošie noteikumi Nr.11 stājas spēkā pēc to
parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un
lietvedības daļā.
3. Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošos noteikumus Nr.11 triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai zināšanai.
31.§
Par pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes iesniegtos
aktualizētos grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā un pamatojoties uz LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1486 „Kārtībā, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti‖,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā.
2. Atzīt par spēkā neesošiem Ropaţu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus, kas
apstiprināti ar Ropaţu novada domes 25.11.2010. sēdes lēmums Prot. Nr.13, 22.§.
3. Noteikt Ropaţu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājai A.Rubenei organizēt
grāmatvedības nolikumu glabāšanu.
DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
32.§
Par Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa iecelšanu Pārvaldes komisijā un
nozīmēšanu kapitālsabiedrībās
Ņemot vērā, ka ar J.Baklānu, personas kods /personas kods/, ir izbeigtas darba tiesiskās
attiecības un pašvaldības vispusīga darba nodrošināšanai pastāv nepieciešamība Ropaţu novada
izpilddirektoru J.Putniņu iekļaut Pārvaldes komisijā, kā arī nozīmēt kā pašvaldības pārstāvi
publiski privātajās kapitālsabiedrībās SIA „Hydroenergy Latvia‖ un SIA „Rīgas Apriņķa Avīze‖,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 24. un 27. punktu, Ropaţu novada pašvaldības
25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Ropaţu novada pašvaldības nolikums‖,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Atcelt J.Baklānu no Ropaţu novada domes Pārvaldes komisijas locekļa amata un atsaukt
pārstāvību publiski privātajās kapitālsabiedrībās SIA „Hydroenergy Latvia‖, reģ. Nr.
40003159107, un SIA „Rīgas Apriņķa Avīze‖, reģ. Nr. 40103037514.
2. Iecelt Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru J.Putniņu Ropaţu novada domes
Pārvaldes komisijas locekļa amatā.
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3. Nozīmēt Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru J.Putniņu par Ropaţu novada
pašvaldības pārstāvi publiski privātajās kapitālsabiedrībās SIA „Hydroenergy Latvia‖, reģ.
Nr. 40003159107, un SIA „Rīgas Apriņķa Avīze‖, reģ. Nr. 40103037514, un noteikt, ka
J.Putniņam ir visas pārstāvamā tiesības.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- SIA „Hydroenergy Latvia‖, Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039;
- SIA „Rīgas Apriņķa Avīze‖, Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011.
33.§
Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas Aģentūras‖ 2011.gada 10.oktobra piedāvājumu
pārņemt Ropaţu novada pašvaldības īpašumā dzīvojamo māju „Lāceņpurvs‖ dzīvokļu īpašumu
un valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 nekustamajā īpašumā „Meţvidi‖, un pamatojoties uz
1. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ Pārejas noteikumu
21.punktu - Valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi,
mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma
līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk —
dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to
republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās
mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā
likuma 50.panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju
līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo
republikas pilsētas vai novada pašvaldību;
2. Ministru Kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr. 324 „Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā 3.punktu;,
3. Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir autonomā
funkcija – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
4. 4.likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 17.punktu, kas nosaka , ka tikai dome var lemt par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Kā arī ņemot vērā to, ka pēc Ropaţu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegtās informācijas dzīvojamā
māja „Lāceņpurvs‖ ir ļoti sliktā stāvoklī, tajā nav elektrības un tās atjaunošanai
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
dzīvojamā māja „Lāceņpurvs‖ atrodas uz fiziskai personai ( Edgaram Milleram)
piederoša zemes gabala.
īpašumā „Lāceņpurvs‖ šobrīd deklarēti
- Sandra Berga
- Andris Bergs
- Inguna Hāzenģēģere
- Laila Hāzenģeģere
- Kaspars Hāzenģēģers
Norādīta dzīves vieta bez deklarēšanās - Marta Hāzenģēģere, dzimusi /gads/, Tamāra
Savunova, /gads/.
dzīvokļa īpašumā Nr. 2 „Meţvidi‖ nav deklarēta neviena persona
dzīvokļa īpašums Nr. 2 nav reģistrēts zemes grāmatā.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
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1. Pārņemt Ropaţu novada pašvaldības īpašumā valsts īpašuma mājas Ropaţu novads, Ropaţi,
„Meţvidi”, kadastra Nr. 8084 009 0475 neprivatizēto daļu - dzīvokļu īpašumu Nr. 2.
2. Nepārņemt Ropaţu novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Lāceņpurvs”,
kadastra Nr. 8084 518 0008.
34.§
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 Gvido Kakliauskas, personas kods
/personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Gvidīši‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Gvidīši, kadastra Nr. 8084-012-0075, atrašanās
vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000092445;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Gvidīši‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-012-0075 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-3599,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 14.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/687) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
98.82 līdz 24.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Gvidīši‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084012-0075 – Ls 99.36.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Gvido Kaliauskas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Gvidīši‖, kadastra Nr.8084-012-0075 - Ls
123.16, t.sk. pamatparāds Ls 90.74, nokavējuma nauda Ls 8.62 (uz 25.10.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 23.80, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
2. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jurija Kirenska, personas kods /personas
kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Diţsili‖,
konstatē:
27

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Diţsili, kadastra Nr. 8084-007-0077, atrašanās
vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000106775;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Diţsili‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-007-0077 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-3706,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 13.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/686) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
676.24 līdz 24.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Diţsili‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084007-0077 – Ls 679.04.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Jurija Kirenska, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Diţsili‖, kadastra Nr.8084-007-0077 - Ls 777.35, t.sk.
pamatparāds Ls 562.04, nokavējuma nauda Ls 117.00 (uz 25.10.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 98.31, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
3. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Irinas Kirenskas, personas kods /personas
kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Avots‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Avots, kadastra Nr. 8084-012-0070, atrašanās
vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000066525;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Avots‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-012-0070 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-3705,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 13.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/684) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
239.69 līdz 24.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Avots‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-0120070 – Ls 240.99.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Irinas Kirenskas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Avots‖, kadastra Nr.8084-012-0070 - Ls 297.52, t.sk.
pamatparāds Ls 214.92, nokavējuma nauda Ls 26.07 (uz 25.10.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 56.53, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
4. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ingas Kalniņas, personas kods /personas
kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Diţkoki‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Diţkoki‖, kadastra Nr. 8084-012-0072,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000010658;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Diţkoki‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-012-0072 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-3611,
04.02.2010. maksāšanas paziņojums Nr.10-1224,
29.01.2009. maksāšanas paziņojums Nr. 09-3035
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 13.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/682) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
590.31 līdz 24.10.2011, 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;
Ropaţu novada dome 26.08.2009.pieņēma lēmumu par parāda piedziņu bezstrīdus
kārtībā, piedzenot no Ingas Kalniņas Ls 214.85, 25.11.2010. tika pieņems lēmums
papildus piedzīt Ls 185.60, lēmums izpildei tika nosūtīts tiesu izpildītājam Ginteram
Hmeļevskims.
Persona uz 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Diţkoki‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084012-0072 – Ls 635.12.
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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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Papildus piedzīt no Ingas Kalniņas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Diţkoki‖, kadastra Nr.8084-012-0072 - Ls
234.67, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
5. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Guntas Kalniņas, personas kods
/personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Vecgrotes‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Vecgrotes‖, kadastra Nr. 8084-009-0304,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1175;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Vecgrotes‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0304 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
15.04. 2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-6097,
28.01.2011. maksāšanas paziņojums Nr.11-3610,
04.02.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1223
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 13.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/681) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
164.45 līdz 24.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Vecgrotes‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084009-0304 – Ls 165.25.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
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Piedzīt no Guntas Kalniņas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vecgrotes‖, kadastra Nr.8084-009-0304 - Ls
183.63, t.sk. pamatparāds Ls 134.76, nokavējuma nauda Ls 30.49 (uz 25.10.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 18.38 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
6. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Dāvida Jurkāna, personas kods /personas
kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Ūdenstornis‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Ūdenstornis‖, kadastra Nr. 8084-008-0210,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000370523;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Ūdenstornis‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-008-0210 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
13.01. 2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-32,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 13.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/680) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
133.71 līdz 24.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Ūdenstornis‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr.
8084-008-0210 – Ls 134.53.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Dāvida Jurkāna, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Ūdenstornis‖, kadastra Nr.8084-008-0210 - Ls 176.30,
t.sk. pamatparāds Ls 125.32, nokavējuma nauda Ls 9.21 (uz 25.10.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 41.77 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
7. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „www.viss.lv‖, reģ. Nr.
40003718068, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Skujnieki‖,
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konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Skujnieki‖, kadastra Nr. 8084-011-0013,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 99;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Skujnieki‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-011-0013 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
03.02. 2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-6259,
05.01.2011. maksāšanas paziņojums Nr.11-1,
08.03.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-3275,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 03.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/656) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
87.34 līdz 12.10.2011, 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 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Skujnieki‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084011-0013 – Ls 88.39.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no SIA „www.viss.lv‖, reģ.Nr. 40003718068, (adrese Zemitāna iela 6, Rīga, LV-1012)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Skujnieki‖, kadastra Nr.8084-0110013 - Ls 107.92, t.sk. pamatparāds Ls 79.30, nokavējuma nauda Ls 9.09 (uz 25.10.2011),
taksācijas perioda maksājums Ls 19.53 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
8. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Leokadijas Capeļikas, personas kods
/personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Zītari 4‖11,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Zītari 4‖-11, kadastra Nr. 8084-900-1389,
atrašanās vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1282 11;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Zītari 4‖-11Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1389 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-2048,
21.07.2010. maksāšanas paziņojums Nr.10-5332,
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Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
17.10.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jāņa Stepānova, iecirknis Nr.58 (prakses vieta Brīvības gatve
226/4, Rīga, LV-1039) par nekustamā īpašuma „Zītari 4‖-11, nekustamā īpašuma
nodokļa parādiem, sakarā ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 04.oktobŗī izdoto nolēmumu
Nr.3-12/2625 par atļauju pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā Leokadijai Capeļikai
piederošo nekustamo īpašumu AS „Swedbank‖prasījuma dzēšanai;
Persona uz 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Zītari 4‖-11, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084900-1389 – Ls 27.49.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Leokadijas Capeļikas, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Zītari 4‖-11, kadastra Nr.8084-900-1389 - Ls
31.53, t.sk. pamatparāds Ls 23.54, nokavējuma nauda Ls 3.95 (uz 25.10.2011), taksācijas
perioda maksājums Ls 4.04 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Igora Tomašūna, personas kods
/personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Īslīči‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Īslīči‖, kadastra Nr. 8084-010-0176, atrašanās
vieta, Ropaţu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000155600;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Īslīči‖ Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-010-0176 izriet no zemāk minētajiem
administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
01.02.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-5490,
23.07.2010. maksāšanas paziņojums Nr.10-7209,
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
17.10.2011. Ropaţu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Jāņa Stepānova, iecirknis Nr.58 (prakses vieta Brīvības gatve
226/4, Rīga, LV-1039) par nekustamā īpašuma „Īslīči‖, nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, sakarā ar Rīgas rajona tiesas 2011.gada 03.oktobŗī izdoto nolēmumu Nr.312/2640/12 par atļauju pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā Igoram Tomašūnam piederošo
nekustamo īpašumu AS „Swedbank‖ prasījuma dzēšanai;
9.
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Persona uz 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Īslīči‖, Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-0100176 – Ls 72.30.
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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Piedzīt no Igora Tomašūna, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Išlīči‖, kadastra Nr.8084-010-0176 - Ls 88.90, t.sk.
pamatparāds Ls 65.62, nokavējuma nauda Ls 6.75 (uz 25.10.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 16.53 bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
10. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Krastupes‖, reģ.Nr.40003974955,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Aizes‖un „Lejaskalni‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Aizes‖, kadastra Nr. 8084-012-0064, Ropaţu
novadā, reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000081855 ;
un nekustamais īpašums „Lejaskalni‖, kadastra Nr. 8084-012-0073, Ropaţu novadā,
reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000081702;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Aizes‖ un „Lejaskalni‖, Ropaţu novadā, izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem
aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:
31.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-13887, un 11-3888,
Ropaţu novada pašvaldība 2011.gada 06.oktobrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/663) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls
1354.65 ( uz 06.10.2011.) līdz 18.10.2011, 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;
13.10.2011. Persona telefoniski informēja A.Bernhardi, ka daļa parāda tiks nomaksāts,
bet par pārējo parāda summu tiks lūgts pašvaldībai pagarināt nomaksas termiņu;
14.10.2011. persona Ropaţu novada pašvaldības norēķinu kontā ieskaitīja nekustamā
īpašuma nodokļa parāda summu Ls 354.65;
17.10.2011. Ropaţu novada pašvaldība no Personas saņēma iesniegumu ar lūgumu
atlikušo parāda summu nomaksāt desmit mēnešu laikā, ik mēnesi maksājot Ls 100.00;
Persona uz 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Aizes‖ , Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084-0120064 – Ls 838.49, par nekustamo īpašumu „Lejaskalni‖ , Ropaţu novadā, ar kad. Nr.
8084-012-0073 – Ls 170.20.
ņemot vērā likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 24.panta pirmās daļas 5.punktu un 7.punktu:
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, sadala termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot
no iesnieguma iesniegšanas dienas,
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termiņu pagarināšanas (atlikšana, sadalīšana) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma
nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrās daļas noteiktās
nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā;
nokavēto nodokļu maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un
nokavējuma naudu;
nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo
maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu
likumos noteiktajos termiņos,
kā arī ņemot vērā faktus, ka:
līdz parāda izveidošanās brīdim, Persona nodokļu maksājumu termiņus ievēroja;
nav bijuši nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņi;
Persona sadarbojas ar nodokļu administrāciju.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖
24.panta (1¹) punktu, 24.panta otro daļu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Sadalīt termiņos SIA „Krastkalni‖, reģ.Nr.40003974955, adrese Visvalţa iela 7-21, Rīga,
LV-1050 nokavēto nodokļu maksājumu samaksu ( pēc pievienotā grafika);
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei kontrolēt SIA „Krastupes‖ nodokļa samaksas
grafika izpildi.
3. Informēt SIA „Kastupes‖ , ka termiņu sadalījumā netiek iekļauta nodokļa summa par
2011.gada 4.cet. Ls 335.13, tajā skaitā par nekustamo īpašumu „Aizes‖ – Ls 265.04,
„Lejaskalni‖- Ls 70.09, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 6.panta trešo
daļu nodoklis maksājams līdz 15.11.2011., līdz ar to šī summa nav uzskatāma kā parāds, bet
taksācijas gada kārtējais maksājums.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
11. Izskatot Ropaţu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Vladimira Gončara, personas kods
/personas kods/, turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Zivtiņas‖,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Zivtiņas‖, ½ dom.daļa kadastra Nr. 8084-0060070, Ropaţu novadā, reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.
100000104805, īpašuma „Zivtiņas‖ ½ dom.daļa īpašumā Personas tēvam Dmitrijam
Gončarama, personas kods /personas kods/;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Zivtiņas‖, Ropaţu novadā, izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kuri ir
kļuvuši neapstrīdami:
02.06.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-6244,
02.06.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-6243
18.10.2011. Ropaţu novada pašvaldība no Personas saņēma iesniegumu ar lūgumu atļaut
parādu Ls 298.94 nomaksāt septiņu mēnešu laikā, ik mēnesi maksājot Ls 43.00;
Persona uz 25.10.2011. ir parādā Ropaţu novada pašvaldības budţetam nekustamā
īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Zivtiņas‖ , Ropaţu novadā, ar kad. Nr. 8084006-0070 – Ls 255.64,
ņemot vērā likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 24.panta pirmās daļas 5.punktu un
7.punktu:
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu, sadala termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot
no iesnieguma iesniegšanas dienas,
termiņu pagarināšanas (atlikšana, sadalīšana) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma
nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrās daļas noteiktās
nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā;
nokavēto nodokļu maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un
nokavējuma naudu;
nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo
maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu
likumos noteiktajos termiņos,
kā arī ņemot vērā faktus, ka:
līdz parāda izveidošanās brīdim, Persona nodokļu maksājumu termiņus ievēroja;
nav bijuši nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņi;
Persona sadarbojas ar nodokļu administrāciju.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖
24.panta (1¹) punktu, 24.panta otro daļu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Sadalīt termiņos Vladimira Gončara, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) un
Dmitrija Gončara, personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nokavēto nodokļu
maksājumu samaksu ( pēc pievienotā grafika);
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei kontrolēt Vladimira Gončara un Dmitrija
Gončara nodokļa samaksas grafika izpildi.
3. Informēt Vladimiru Gončaru un Dmitriju Gončaru, ka termiņu sadalījumā netiek iekļauta
nodokļa summa par 2011.gada 4.cet. Ls 43.54, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli‖ 6.panta trešo daļu nodoklis maksājams līdz 15.11.2011., līdz ar to šī summa nav
uzskatāma kā parāds, bet taksācijas gada kārtējais maksājums.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
35.§
Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti
Pamatojoties uz:
Ropaţu novada domes Attīstības komitejas 13.01.2010. sēdes lēmumu prot.Nr.1 2.§,
10.02.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.2 4.§, un 10.03.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.3 3.§,
un 12.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.5 16.§,
Ropaţu novada domes 26.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr. 21, 21.§, kurā nolēma
konceptuāli atbalstīt SIA „Ciemats‖ un SIA „Vilkme‖ dalību Eiropas reģionālā fonda
līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi‖
īstenošanā, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti;
Ropaţu novada domes komunālo un apsaimniekošanas jautājumu komisijas atzinumiem;
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
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1. Piekrist projekta ―Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi‖ realizēšanas
gaitu, t.sk., veicot –
Daudzdzīvokļu mājas Vidzemes prospekts 2, Zaķumuiţa, Ropaţu novads, LV 2133,
siltināšanas procesu, kā arī piekrist nepieciešamajam kredītam, kas nepārsniedz summu 70
Ls/m2, kur mājas kopējā platība ir 1735.10 m2 siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru
saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem).
2. Uzdot SIA „Vilkme‖ valdes loceklim nodrošināt projekta realizāciju, organizējot:
projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā,
optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu
tāmei un projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai,
atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar līguma noteikumiem,
pašvaldības struktūrdaļām veikt ar projekta realizāciju saistošo darbu izpildi to kompetences
ietvaros.
36.§
Par piedalīšanos darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 1.5.2.2.3.
apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai” projektu konkursā
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības SA daļas vadītājas Evas Haberkornes - Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ 1.5.2.2.3.
apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai‖ projektu konkursā, sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību.
Projekta mērķis kopīgi ar Carnikavas novada pašvaldību piedalīties projekta „Carnikavas novada
pašvaldības un Ropaţu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā‖
īstenošanā. Projekta summa līdz 20 000 Ls, 100 % finansējums no Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu instrumentiem. Īstenošanas termiņš līdz 6 mēneši.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Piedalīties apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai‖ projektu konkursā.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītājai un izpilddirektoram
nodrošināt projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu kopā ar Carnikavas novada
domes speciālistiem Sabiedrības integrācijas fondā līdz 27.10.2011.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
37.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
Izskatot Ropaţu novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Diāna Veličko iesniegumu par
degvielas 400 litri mēnesī apmērā atmaksu saistībā ar to, ka pašvaldības policijas
autotransportam nepieciešams remonts un policijas darba nodrošināšanai nepieciešams izmantot
personisko autotransportu un Sergeja Kursiša piekrišanu viņa automašīnas nodošanai pašvaldība
policijas darba vajadzībām,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 2
balsis ( G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
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Ropaţu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar pašvaldības
policijas darbinieku Sergeju Kursišu, ar 2011. gada 25.oktobra līdz 2011. gada 31.
decembrim:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese

Sergeju Kursišu
personas kods /personas kods/
/adrese/
PEGUGEOT 306
FJ 8877
VF37CDJY230657853
dīzeļdegviela
10 l
līdz 400 litri
Ropaţu novada pašvaldības policija
Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Finanšu līdzekļi
Mērķis

2. Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīţa.
3. Paredzēt atmaksāt līdz 400 litriem mēnesī iegādātās degvielas uzrādot čekus un maršruta
lapu.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu Sergejam Kursišam, adrese /adrese/ un Ropaţu novada pašvaldības
policijai.
38.§
Par izmaiņām Ropaţu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Ropaţu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieces
E.Čuderes 21.10.2011. iesniegumu par atcelšanu no Ropaţu novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata un no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas, ņemot vērā Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja V.Vucena priekšlikuma iekļaut
komisijas sastāvā patstāvīgo locekļu statusā:
Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru Juri Putniņu,
Ropaţu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieci Renāti Gremzi,
un saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldības 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.20 „Ropaţu
novada pašvaldības nolikums‖ 13.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Elīnu Čuderi atcelt no Ropaţu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amata un atsaukt no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
2. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoru Juri Putniņu un Ropaţu novada
pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieci Renāti Gremzi par Ropaţu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas locekļiem.
39.§
Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam ar valsts galvojumu
Izskatot Diānas Artimovičas 24.10.2011. iesniegumu par pašvaldības galvojumu studiju (Sociālo
tehnoloģiju augstskolas studiju programma „Tiesību zinātnes‖ profesionālā maģistra grāda
tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācijas iegūšana nepilna laika studijās ar kopējo studiju apjomu 60
kredītpunkti) kredītam ar valsts galvojumu un ņemot vērā 29.05.2001. Ministru kabineta
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noteikumu Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā
kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu‖ 13.panta „Kredītiestāde
izsniedz studējošajam kredītu pēc tam, kad ir saņemts fiziskās personas vai pašvaldības
galvojums, kā arī valsts galvojums,” nosacījumus,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim sadarbībā ar Izglītības,
kultūras un sporta komiteju izstrādāt Ropaţu novada pašvaldības saistošos noteikumus par
pašvaldības galvojumu studiju kredītam ar valsts galvojumu.
40.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas sastāva
izmaiņām
Saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja A.Lindes sagatavoto priekšlikumu par
Ropaţu novada pašvaldības Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu un ievērojot
2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu
ekspluatācijā‖ 8. un 9.punktu, sekojošā redakcijā:
„Atcelt no Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas (turpmāk - komisija):
- komisijas priekšsēdētāju Jāni Zommeru.
1. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors
Jānis Ozoliņš;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Ainārs Linde;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietniece
Renāte Gremze.
2. Komisijas sastāvā pēc vajadzības pieaicināt:
- pasūtītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi;
- būvprojekta autoru, ja būvniecības normatīvie akti to paredz.
3. Komisijas darbā pieaicinātos pārstāvjus ar rīkojumu nozīmē Ropaţu novada domes
priekšsēdētājs.
4. Komisija ir lemtspējīga, ja piedalās vismaz 2 (divi) pastāvīgās komisijas locekļi.
5. Komisijas parakstītos aktus par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina Ropaţu
novada domes priekšsēdētājs.”
Ropaţu novada domes deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu:
„No Būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas sastāva izslēgt Ropaţu novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja vietnieci Renāte Gremze un komisijas sastāvā iekļaut Ropaţu novada
pašvaldības arhitekti Valdu Lasmani.‖
Sēdes vadītājs I.Gailītis lūdz Ropaţu novada domes deputātus balsot par V.Šlēgelmilha izteikto
priekšlikumu:
atklāti balsojot „Par”- 3 balsis (V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, A.Kukule), „Pret”- 3 balsis ( R.Skrebs,
I.Skudiķis, V.Vucens), „Atturas” - 7 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Cibuļskis,
A.Kleins, S.Megere-Klevinska),
Ropaţu novada dome nolemj noraidīt V.Šlēgelmilha izteikto priekšlikumu.
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu
sekojošā redakcijā:
„Atcelt no Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas (turpmāk - komisija):
- komisijas priekšsēdētāju Jāni Zommeru.
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1. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Jānis
Ozoliņš;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Ainārs Linde;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietniece Renāte Gremze.
2. Komisijas sastāvā pēc vajadzības pieaicināt:
- pasūtītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi;
- būvprojekta autoru, ja būvniecības normatīvie akti to paredz.
3. Komisijas darbā pieaicinātos pārstāvjus ar rīkojumu nozīmē Ropaţu novada domes
priekšsēdētājs.
4. Komisija ir lemtspējīga, ja piedalās vismaz 2 (divi) pastāvīgās komisijas locekļi.
5. Komisijas parakstītos aktus par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina Ropaţu novada
domes priekšsēdētājs.”
atklāti balsojot „Par”-7 balsis (I.Gailītis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs,
I.Skudiķis, V.Vucens), „Pret”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš), „Atturas” - 4 balsis (Z.Blaus,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
Atcelt no Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas (turpmāk - komisija):
- komisijas priekšsēdētāju Jāni Zommeru.
1. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs – Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Jānis
Ozoliņš;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs Ainārs Linde;
- komisijas loceklis - Ropaţu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietniece Renāte
Gremze.
2. Komisijas sastāvā pēc vajadzības pieaicināt:
- pasūtītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi;
- būvprojekta autoru, ja būvniecības normatīvie akti to paredz.
3. Komisijas darbā pieaicinātos pārstāvjus ar rīkojumu nozīmē Ropaţu novada domes
priekšsēdētājs.
4. Komisija ir lemtspējīga, ja piedalās vismaz 2 (divi) pastāvīgās komisijas locekļi.
5. Komisijas parakstītos aktus par būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina Ropaţu novada
domes priekšsēdētājs.
41.§
Par Ropaţu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta otro daļu, 26.panta trešo daļu,
27.panta trešo daļu, 32.panta ceturto daļu un 42.panta desmito daļu,
atklāti balsojot „Par”-7 balsis (V.Vucens, I.Skudiķis, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, Z.Blaus,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš), „Pret”- 2 balsis (A.Kleins, R.Skrebs) „Atturas”- 4 balsis (I.Gailītis,
A.Cibuļskis, K.T.Hēla, A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
2. Ropaţu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums stājas spēkā ar
2011.gada 1.novembri.
3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ropaţu novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma (apstiprināts ar Ropaţu novada domes 25.11.2010. sēdes
lēmumu Nr.27) 2., 3., 4., nodaļa un atsevišķie punkti par domes priekšsēdētāja, domes
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priekšsēdētāju vietnieku, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju un to vietnieku, deputātu darba
samaksu un sociālajām garantijām.
42.§
Par piekrišanu uz pašvaldības zemes uzstādīt bērnu spēļu laukumu Ropaţu novada
apdzīvotā vietā Zaķumuiţa, starp mājām Vidzemes prospekts 10,
Straumēni 1 un Straumēni 2
Izskatot biedrības „Novada kaimiņu sadarbība‖, reģistrācijas Nr. 40008135552, valdes
priekšsēdētāja Ivo Aleksejenko 24.10.2011. iesniegumu par pašvaldības piekrišanu bērnu spēļu
laukuma uzstādīšanai Ropaţu novada Zaķumuiţas ciema teritorijās, Lauku attīstības
programmas (LAP) 2007.-2013.gadam 4. ass šāda pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā‖ ietvaros:
Stratēģijas rīcība 2.1:atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sports,
kultūra, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā)
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Atbalstīt un piekrist bērnu spēļu laukuma uzstādīšanai Ropaţu novada apdzīvotā vietā
Zaķumuiţa, starp mājām Vidzemes prospekts 10, Straumēni 1 un Straumēni 2, saskaņā ar
grafisko pielikuma projektu.
43.§
Par apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu par zemes vienību „Pūpoli”
Izskatot Valentīnas Strupās, personas kods /personas kods/, /adrese/, iesniegto iesniegumu
Nr.2371 no 17.10.2011. par pašvaldībai piekritīgā zemes nomas līguma pārslēgšanu, saskaņā ar
noslēgto pirkuma līgumu par dzīvojamās ēkas „Pūpoli‖, Nāgelmuiţa, Ropaţu novads, iegādi, par
apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu, 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 Valentīna Strupā, personas kods /personas
kods/, /adrese/. 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”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienību „Pūpoli‖, Ropaţu novads, par zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0018, 0.98ha platībā, iznomāšanu Ţanim
Konuševskim, personas kods /personas kods/, dzīvojošam /adrese/ .
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar
Valentīnu Strupo, personas kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, par zemes vienību
„Pūpoli‖, Ropaţu novads, par zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 003 0018,
0.98ha platībā, iznomāšanu.
3. Uzdot 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.
4. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Valentīnai Strupai, /adrese/, desmit dienu
laikā no lēmuma parakstīšanas brīţa.
Sēdes pārtraukums no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.00
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44.§
Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem
2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ”
Ņemot vērā, ka:
- nepieciešams veicināt Ropaţu novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, periodiski veicot tā
attīstības analīzi, izstrādājot novada attīstības stratēģiju, organizējot tās ieviešanu un izpildes
novērtējumu;
- nepieciešams vadīt novada attīstības projektu izstrādi, gatavot pieteikumus finansu institūcijām,
programmām un fondiem, kā arī nodrošināt mērķtiecīgu projektu ieviešanu saskaņā ar
attiecīgajiem programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem;
- ar līdzšinējo pašvaldības struktūru un kapacitāti nav iespējams nodrošināt iepriekš minēto
uzdevumu izpildi;
- nepieciešams izveidot struktūrvienību – Attīstības daļu, kas realizē novada attīstības mērķus;
saskaņā ar likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un Finanšu komitejas
18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
Sēdes vadītājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu izslēgt no Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdes
darba kārtības lēmumprojektu par Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošie noteikumi
Nr.12 „Par grozījumiem 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS‖‖ un lūdz klātesošajiem deputātiem balsot
par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdē atlikt jautājuma par Ropaţu novada pašvaldības
25.10.2011. saistošo noteikumu Nr.12 „Par grozījumiem 2010.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu
izskatīšanu.
45.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošo noteikumu Nr.12 „Ropaţu novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Nolūkā pilnveidot un uzlabot Ropaţu novada domes darbību, atvieglot lēmumu projektu
izstrādes un lēmumu pieņemšanas kārtību, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska), „Pret”- nav, „Atturas”- 3 balsis(
A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošos noteikumus Nr.12 „Ropaţu
novada pašvaldības nolikums‖.
2. Noteikt, ka Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošos noteikumus Nr.12 „Ropaţu
novada pašvaldības nolikums‖ stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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Noteikt, ka ar Ropaţu novada pašvaldības 25.10.2011. saistošo noteikumu Nr.12 „Ropaţu
novada pašvaldības nolikums‖ spēkā stāšanos spēku zaudē Ropaţu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 20 „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS‖ un tā grozījumi.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un
saistošos noteikumus nosūtīt:
- visiem pašvaldības struktūrvienību vadītājiem;
- saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3.

46.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas izveidi un nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas izveidi un sagatavoto Attīstības daļas
nolikuma projektu,
saskaņā ar Attīstības komitejas 11.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr. 9 un saskaņā ar Finanšu
komitejas 18.10.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 2
balsis (A.Kleins, A.Kukule),
Ropaţu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas izveidi un apstiprināt
nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
2. Noteikt, ka Ropaţu novada pašvaldības Attīstības daļas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā
pēc tā parakstīšanas.
3. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt daļas izveidošanu.
4. Uzdot Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.

47.§
Par Ropaţu novada pašvaldības iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA” nolikuma
apstiprināšanu
Nolūkā pilnveidot un uzlabot Ropaţu novada pašvaldības centrālās administrācijas organizāciju,
atvieglot lēmumu projektu izstrādes un lēmumu pieņemšanas kārtību, apstiprinātajā Ropaţu
novada pašvaldības iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA‖ (turpmāk – centrālā
administrācija) nolikumā, ir izstrādājusi centrālās administrācijas nolikumu jaunā redakcijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas
8.punktu, sēdes vadītājs I.Gailītis izsaka priekšlikumu izslēgt no Ropaţu novada domes
25.10.2011. sēdes darba kārtības lēmumprojektu par Ropaţu novada pašvaldības iestādes
„ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA‖ nolikuma apstiprināšanu un lūdz klātesošajiem
deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, A.Kukule, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropaţu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēdē atlikt jautājuma par Ropaţu novada pašvaldības
iestādes „ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA” nolikuma apstiprināšanu izskatīšanu.
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48.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropaţu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropaţu novada domes
priekšsēdētāja un Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 23.09.2011. līdz 23.10.2011.:
2-6/93
Par remontceltniecības darbiem
2-6/94
Par slodzes sadalījumu Ropaţu novada pašvaldības autobusu vadītājiem
2-6/95
Par līguma laušanu ar L.Capeļiku
2-6/96
Par nekustamo īpašumu lietu nodošanu
2-6/97
Par apsaimniekojamām mājām Zaķumuiţā
2-6/98
Par pārskata gada inventarizāciju
2-6/99
Par līguma pārtraukšanu ar O.Kašmeri
1
2-6/99
Par pakalpojumu sniegšanu
2-6/100 Par iepirkumu „Ropaţu novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu uzturēšanas darbi
ziemas sezonā‖, ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/10
2-6/101 Par iespējamo pašvaldības 2012.gada budţeta līdzekļu piešķiršanu Ropaţu
vidusskolas un Zaķumuiţas pamatskolas 2.-6. klašu skolēnu ēdināšanai
2-6/102 Par būvinspektora J.Ozoliņa paskaidrojuma sniegšanu
2-6/103 Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāvu
2-6/104 Par līguma pārtraukšanu ar V.Ţeludkovu

Nr.108-p
Nr.109-p
Nr.110-p
Nr.111-p
Nr.112-p
Nr.113-p
Nr.114-p
Nr.115-p
Nr.116-p
Nr.117-p
Nr.118-p
Nr.119-p
Nr.120-p
Nr.121-p
Nr.122-p

- personāla jautājumos laika periodā no 25.09.2011. līdz 21.10.2011.:
Par grozījumiem 18.03.2011. darba līgumā Nr.13
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Ozoliņu
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar G.Greivuli
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Bērziņu
Par D.Malnačas dalību seminārā
Par grozījumiem 06.05.2011. darba līgumā Nr.16
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Strautmani
Par semināra dalības apmaksu
Par kursu dalības apmaksu
Par R.Lejnieces dalību seminārā
Par A.Bernhardes dalību seminārā
Par L.Jodzēvičas dalību seminārā
Par grozījumiem 10.10.2011. rīkojumā Nr.112-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar S.Studāni
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar E.Čuderi

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 25.09.2011. līdz 21.10.2011.:
Nr.97-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Klevinskim
Nr.98-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu K.Rūnai - Umbraško
Nr.99-at
Par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
Nr.100-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Kundziņam
Nr.101-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Skrodelei
Nr.102-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu D.Malnačai
Nr.103-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu L.Spilvai
Nr.104-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu J.Fominam
Iepriekšminēto informāciju Ropaţu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
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49.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada NOVEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
09.11.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
08.11.2011.
plkst.13.30
Sociālo jautājumu komitejas sēde
09.11.2011.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
08.11.2011.
plkst.15.30
Finanšu komitejas sēde
15.11.2011.
plkst.15.00
Domes sēde
22.11.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
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.
Iepriekšminēto informāciju Ropaţu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropaţu novada domes 25.10.2011. sēde slēgta plkst. 18.30
Ropaţu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Elīna Čudere

Protokolists
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