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Darba kārtība:
Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva prezentācija
PII „Annele” vadītājas prezentācija
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par Lūcijas Stūvrišķas iesnieguma izskatīšanu
2. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
4. Par sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistra apstiprināšanu
Dzīvokļu komisijas atzinumi
5. Par Olgas Dmitrijevas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par Ulda Kalekaura deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšan
7. Par Gerādija Voroņina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Attīstības komitejas atzinumi
8. Par zemes nomas līgumu laušanu
Finanšu komitejas atzinumi
9. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma pielikumā
10. Par Sevalda Knīsa iesniegumu
11. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam Tomam Jankovskim
12. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajiem kamaniņsportistiem
13. Par Nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” apstiprināšanu
14. Par līdzekļu piešķiršanu PII „Annele”
15. Par Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
16. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. Gadā
17. Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
18. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai pasaules čempionātā
19. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide
pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar
jaunatni”
20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Tumšupe 2”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
22. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei paredzēto telpu
remontam

23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Bērzu iela 1-19, Ropaži, Ropažu
novads
24. Par atļauju iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģiju līdz apkures sezonas sākumam
25. Par transporta pakalpojumiem
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
26. Par atļauju iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģiju līdz apkures sezonas sākumam
27. Par pašvaldības zemes maiņu
28. Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
29. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Ropažu novada pašvaldības nolikums” izmaiņām
30. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Sanitas Megeres-Klevinskas un
2.vietnieka Zigurda Blausa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas
31. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
32. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka ievēlēšanu
33. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
34. Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu
35. Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
36. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
37. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada JŪNIJĀ

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 30.05.2012. sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis (pamet sēdi plkst.1525)
Zigurds Blaus
Ivo Skudiķis
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst.1409)
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs (ierodas plkst.1605)

juriskonsults Oskars Ašmanis
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Koleča
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
būvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde
nodokļu administratore Aina Bernharde
Saimniecības daļas vadītājs Pēteris Volkovičs
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands Felkers
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats” galvenais enerģētiķis Guntis Gasons
SIA „Ciemats” Ropažu pārzinis Andris Ezertēvs
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Ropažu novada informācijas centra vadītāja Dace Smukša
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska

Sēdē nepiedalās:

KlaudijaTerēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča

Ropažu novada domes 30.05.2012. sēde atklāta plkst. 14.05
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Sēdes vadītājs A.Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 28.05.2012. sēdes
darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 28.05.2012.
sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 28.05.2012. sēdes darba kārtību.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par Lūcijas Stūvrišķas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 20.04.2012. saņemto Ropažu novada
pašvaldības novīzēto Lūcijas Stūvriškas p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu ar
lūgumu piešķirt malku apkurei, jo persona ir pensionāre,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests par Lūcijas Stūvriškas ģimeni sniedz sekojošu
informāciju:
 14.03.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests pa pastu saņēma L. Stūvriškas
iesniegumu ar lūgumu piešķirt malku mājas apkurei.
 21.03. 2012. Sociālā darbiniece L.Spilva elektroniski aizpildīja L.Stūvriškas iztikas
līdzekļu deklarāciju.
 Iztikas līdzekļu deklarācijā konstatēts, ka L.Stūvriškas ienākumi ir vecuma pensija Ls
143.71 mēnesī;
 L.Stūvriška nav vientuļa pensionāre.Personai ir ir apgādniece – meita G. B.,
p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/.
 27.03.2012. Sociālā dienesta sēdē tika izskatīts L.Stūvriškas iesniegums, izvērtēti
personas ienākumi un cita saistošā informācija.
 Izvērtējot esošo informāciju, pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Ropažu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novadā „19. punktu : „Skaldītas malkas piegāde 10 m3 tiek nodrošināta vientuļiem
maznodrošinātiem pensionāriem, maznodrošinātiem vientuļiem invalīdiem vienu reizi
apkures sezonā, kuriem nav apgādnieki un īpažumā nepieder mezš”, Lūcijai Stūvriškai
p.k. 211042-11586, atteikts piešķirt skaldītas malkas kravu, jo persona nekvalificējas
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.
03.05.2012. L.Stūvriškai tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 15.00, lai izteiktu savu viedokli.
L.Stūvriška uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās.
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”- 1 balss (I.Gailītis), „Atturas”- 2 balsis
(I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Atteikt piešķirt Lūcijai Stūvriškai, p.k. /personas kods/, skaldītas malkas kravu, jo persona
nekvalificējas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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2.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.04.2012. lēmumu Nr.6, 8.§:
1. „Uzdot G.K. 1 mēneša laikā, no lēmuma stāšanās spēkā brīža, nomaksāt parādu 44,64
Ls apmērā par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvojamo platību „Akācijas”2, Ropaži, Ropažu novads.
2. G.K. ierasties uz sociālo jautājumu komitejas maija sēdi un pārslēgt īres līgumu par
dzīvojamo platību adresē „Akācijas”-2, Ropaži, Ropažu novads.
3. Ieteikt G.K. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par
pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
4. Uzdot Ropažu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam apsekot G.Kutovska
dzīvesvietu.”
Atkārtoti izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.03.2012. iesniegto G. K.,
p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī „Akācijas”, dzīvoklis Nr.2, Ropaži, Ropažu novadā,
03.05.2012. G. K. tika nosūtīts atkārtots aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 17.15, lai izteiktu savu viedokli un paskaidrotu
radušos situāciju, kā arī brīdināts, par to, ka neierašanās gadījumā Ropažu novada pašvaldība īres
līgumu sociālajā dzīvoklī „Akācijas” -2, Ropaži, Ropažu novads , neatjaunos un dzīvoklis būs
jāatbrīvo.
G.K. uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi ieradās un sniedz sekojošu informāciju: G.K. apgalvo,
ka īres līgumu nepagarināja, jo bija Aizkrauklē. 14.05.2012. G.K. ir reģistrējies NVA kā
bezdarbnieks. Tiek izskaidrots, ka īres līgumu sociālajā dzīvoklī nepieciešams pagarināt mēnesi
pirms tā beigām. Tiek izskaidrots, ka nav pieļaujami lietot alkoholu sociālajā dzīvoklī un traucēt
sabiedrisko kārtību, pretējā gadījumā īres līgums netiks pagarināts.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta trešo daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, „Akācijas”, dzīvoklis
Nr.2, īres līgumu ar G. K.i uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
2. G. K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu G. K., sociālajā dzīvoklī „Akācijas”, dzīvoklis Nr.2, Ropaži, Ropažu
novads, LV-2135 un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 02.04.2012. iesniegto A. S., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Nr.3, Priedes -5, Silakrogs, Ropažu novadā,
03.05.2012. A. S. tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 16.45, lai izteiktu savu viedokli.
A.S. ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 A.S. apgalvo, ka sociālajā dzīvoklī nedzīvo, jo kāpņu telpā nav uzbrauktuves, līdz ar to,
nevar patstāvīgi tikt dzīvoklī, dzīvoklī arī nav dušas. Šobrīd A.S. dzīvo pie māsas vai pie
draudzenes. Ja kāpņu telpā tiktu ierīkota uzbrauktuve, A.S. mitinātos dzīvoklī.
5

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogs, Priedes-5, dzīvoklis Nr.
3 īres līgumu ar A. S. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. A. S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu A. S., sociālajā dzīvoklī Priedes -5, dzīvoklis Nr.3,Silakrogs, Ropažu
novads, LV-2135 un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.04.2012. iesniegto R. S., p.k.
/personas kods/, deklarēts Zītari-5, dzīvoklis Nr. 18, Tumšupe, Ropažu novads, iesniegumu
par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 18, Tumšupe, Ropažu
novadā,
03.05.2012. Rolandam Skurbem tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes
Sociālo jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 16.15, lai izteiktu savu viedokli.
R.Skurbe ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju :
 R.S. strādā celtniecībā, darbs ir pa visu Latviju, ienākumi – apmēram 200,00Ls, sieva
V.S. ir reģistrēta bezdarbniece. Apgalvo, ka vēlētos mainīt dzīves vietu, bet šobrīd tādas
iespējas nav. Pašvaldības dzīvokļu rindā ģimene nav uzņemta.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
18, īres līgumu ar R. S. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. R. S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ieteikt R.S. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par
pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu R. S.,/ adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.04.2012. iesniegto Z. B., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
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un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
15, īres līgumu ar Z. B. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. Z. B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu Z. B., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.05.2012. iesniegto S. Ņ., p.k.
/personas kods/ deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17, istaba Nr.3, Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties
uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela 12, dzīvoklis
Nr. 17, istaba Nr. 3, īres līgumu ar S. Ņ. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. S. Ņ. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu S. Ņ., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.04.2012. iesniegto A. Ā., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.16, Tumšupe, Ropažu novadā,
03.05.2012. A. Ā. tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 15.45, lai izteiktu savu viedokl,i un brīdinājums,
ka neierašanās gadījumā īres līgums var tikt nepagarināts.
A.Ā. ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju :
 Apgalvo, ka pats par komunālajiem pakalpojumiem nemaksā, to dara M.U.. A.Ā. savu
pensiju atdod M.U.. Apgalvo, ka pēc avārijas ir atmiņas traucējumi, tādēļ aizmirst noslēgt
īres līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
16, īres līgumu ar A. Ā. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. A. Ā. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu A. Ā., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 25.04.2012. iesniegto I. S., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.11, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
11, īres līgumu ar I. S.uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. I. S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu I. S., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.04.2012. iesniegto V. B., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novadā,
03.05.2012. V. B. tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 15.30, lai izteiktu savu viedokli.
V.B. ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju :
 Apgalvo, ka ir maksājis par īri, bet šobrīd grāmatvedībā atteicās ņemt īres maksu, jo nav
pagarināts īres līgums. Apgalvo, ka dzīvoklis ir tik sliktā stāvoklī, ka personai tādēļ
ziemā ir pasliktinājusies veselība. Tomēr persona apgalvo, ka vēlas pagarināt īres līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciems, Stacija Augšciems,
dzīvoklis Nr. 2, īres līgumu ar V. B. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. V. B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu V. B., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 18.04.2012. iesniegto N. Š., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.7,
īres līgumu ar N. Š. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. N. Š. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu N. Š., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 23.04.2012. iesniegto L. A., p.k.
/personas kods, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.3, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.3,
īres līgumu ar L. A. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. L. A. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu L. A., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 23.04.2012. iesniegto M. M., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.4, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.4,
īres līgumu ar M. M. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. M. M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
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3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu M. M., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.04.2012. iesniegto A. L., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.5, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.5,
īres līgumu ar A. L. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. A. L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu A. L., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.04.2012. iesniegto A. A. – Ž., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.8, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.8,
īres līgumu ar A. A.–Ž. uz laiku no 01.06.2012. līdz 30.11.2012.
2. Līdz 13.06.2012. A. A.–Ž. noslēgt vienošanās ar SIA „Ciemats” par ūdens,
kanalizācijas parāda nomaksu un noslēgt vienošanās ar Ropažu novada pašvaldības
Sociālo dienestu par parāda par sociālā dzvokļa Zītari 5 dzīvoklis Nr. 8, Tumšupe,
Ropažu novads, īres parāda nomaksu.
3. Anastasijai A.–Ž. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu Anastasijai A.–Ž., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības
Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.04.2012. iesniegto I. P., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
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dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.19, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.19, īres līgumu ar I. P. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. I. P., noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu I. P.i, /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.04.2012. iesniegto L. V., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.6, īres līgumu ar L. V. uz laiku no 01.02.2012. līdz 31.07.2012.
2. L. V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu L. V., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.04.2012. iesniegto V. L., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novadā, 03.05.2012. V. L. tika nosūtīts
aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi 16.05.2012.
plkst. 15.15, lai izteiktu savu viedokli un brīdinājums, ka neierašānās gadījumā īres līgums
var tikt nepagarināts. V.L. ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu
informāciju :
 Nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem, jo nav darba, tikai gadījuma darbi mežā.
NVA nav reģistrēts, iemeslu nosaukt nevar. Apgalvo, ka parāds par dzīvokli ir apmēram
70,00 Ls.
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot V.L. nedēļas laikā reģistrēties NVA, nokārtot trūcīgas personas statusu un sociālo
palīdzību.
2. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.15, īres līgumu ar V. L. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.05.2012.
3. V. L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu V. L., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.05.2012. iesniegto V. B., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.24, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.24, īres līgumu ar V. B. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. V. B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanuV. B., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 16.04.2012. iesniegto M. E., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrees/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.3, Ropaži, Ropažu novadā,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests sniedza sekojošu informāciju:
 M.E. regulāri lieto alkoholu. Tika apkopota informācija par 2012. gada 3 mēnešiem.
 12.01.2012. Ropažu pašvaldības policija sastādīja aktu M.E. par alkohola lietošanu
sociālajā dzīvoklī kopā ar dēlu G. K. un nepiederošām personām;
 13.02.2012. kaimiņienes R.V. iesniegums, kurā kaimiņiene raksta, ka M.E. regulāri kopā
ar nepiederošām personām lieto alkoholu;
 19.02.2012. kaimiņa N.L. paskaidrojums, ka 18.02.2012. un 19.02.2012. M.E. dzīvoklī
notika alkohola lietošana un ārdīšanās;
 10.03.2012. kaimiņa N.L. paskaidrojums, ka 10.03.2012. M.E. dzīvoklī tika lietots
alkohols kopā ar dēlu G. K.i un nepiederošām personām;
 10.03.2012. kaimiņa A.S. paskaidrojums, ka M.E. dzīvoklī lieto alkoholu un skaļi skaidro
savas attiecības kopā ar dēlu G. K. un nepiederošām personām;
 10.03.2012. Ropažu pašvaldības policijas ziņojums, ka dzīvoklī M.E. kopā ar dēlu G. K.
un nepiederošām personām lieto alkoholu, tika sastādīts administratīvā pārkāpuma akts.
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03.05.2012. M. E. tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu
komitejas sēdi 16.05.2012. plkst. 17.00, lai izteiktu savu viedokli un brīdinājums, ka neierašānās
gadījumā īres līgums var tikt nepagarināts.
M.E. ieradās uz Sociālo jautājumu komiteju un sniedza sekojošu informāciju:
 M.E. kategoriski noliedza to, ka regulāri lieto alkoholu, apgalvo, ka tas notiek reti, jo
viņai ir I grupas invaliditāte un sava veselības stāvokļa dēļ viņa nemaz nedrīkst to darīt.
M.E. apgalvo, ka varētu arī mainīt sociālo dzīvojamo platību uz citu ar norunu, ka tas
atradīsies blakus sabiedriskā transporta pieturai, jo personai 3 reizes nedēļā jābrauc uz
Rīgu, uz dialīzēm.
M.E. brīdināta, ka sociālajā dzīvoklī nedrīkst lietot alkoholu, iemitināt nepiederošas personas,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela 16, dzīvoklis
Nr.7, istaba Nr. 3 īres līgumu ar M. E. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.07.2012.
2. M. E. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu M. E. /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
Pamatojoties uz 25.04.2012. Ropažu novada domes sēdes lēmumu Nr. 6 7.§ 4 .punktu „ līdz
jūnija domes sēdei izvērtēt iespēju sociālajā dzīvoklī Priedes 5-1, Silakrogs, Ropažu novads,
izveidot multifunkcionālas sociāla atbalsta telpas”, sociālā dzīvokļa Priedes 5-1, istaba Nr. 2
īrniece V. B., p.k. /personas kods/, 23.04.2012. tika aicināta uz Sociālo dienestu ar iespēju
iepazīties ar citu sociālo dzīvojamo platību Rīgas iela 16- 7, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu
novads, ar koplietošanas virtuvi un sanitāro mezglu. Kopējā platība 17,46 m2.
14.05.2012. V. B. iepazinās ar piedāvāto sociālo dzīvojamo telpu Rīgas iela 16-7, istaba Nr.2 un
14.05.2012. iesniedza iesniegumu ar apliecinājumu, ka piekrīt sociālās dzīvojamās platības
maiņai.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sociālā dzīvokļa Priedes 5-1, istaba Nr. 2, īrniecei V. B. veikt maiņu uz sociālo dzīvokli
Rīgas iela 16-7, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu novads.
2. Noslēgt īres līgumu ar V. B. uz laiku no 01.06.2012. līdz 30.11.2012.
3. V. B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu V. B., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4.§
Par sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistra apstiprināšanu
Saskaņā ar 25.04.2012. Ropažu novada domes lēmumu Nr. 6 4§, „reģistrēt A. K. ģimeni Ropažu
novada pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistrā un 5.§, reģistrēt J. F. ģimeni
Ropažu novada pašvaldības sociālomāju un sociālo dzīvokļu”, pamatojoties uz likumu „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām 9. punktu pirmo daļu, Ropažu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā”16.punktu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt sekojošu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
16.05.2012. :
N.p.k. Vārds, Uzvārds
Adrese
1.
M. P.
Parka iela 5-6, Zaķumuiža,
Ropažu novads
2.
Z. E.
Gobas,
Kākciems,
Ropažu
novads
3.
V.M.
„Vecrankaži”,
Augšciems,
Ropažu novads
4.
R.K.
Priedes 7-15, Silakrogs, Ropažu
novads
5.
L.K.
„Pilskalni”, Ropaži, Ropažu
novads
6.
L.H.
“Lāceņpurvs”,
Kākciems,
Ropažu novads
7.
A.K.
Tumšupe
5-11,
Tumšupe,
Ropažu novads
8.
J.F.
Tumšupe
2-17,
Tumšupe,
Ropažu novads

sociālo māju reģistru uz
Uzņemšanas laiks
29.05.2008.
20.08.2008.
08.02.2011.
15.06.2011.
09.08.2011.
11.01.2012.
16.05.2012.
16.05. 2012.

DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
5.§
Par Olgas Dmitrijevas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.04.2012. saņemto SIA „Ektornet Real Estate Latvia” reģ.
Nr. 40103252163 03.04.2012. iesniegumu Nr. 5.2.7.12/534 par Olgas Dmitrijevas, pers. kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Liedagi”
dz. 2, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 16.05.2012. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
 No 18.07.2007. Olgas Dmitrijevas deklarētā dzīvesvieta ir „Liedagi” dz. 2,
Silakrogs, Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.04.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Olgai Dmitrijevai uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Liedagi” dz. 2, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/17) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 11.maijam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
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dzīvesvietā Liedagi dz. 2, Silakrogs, Ropažu novads saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.05.2012. Olga Dmitrijeva neieradās un telefoniski nav informējusi par
sniegto tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē „Liedagi” dz. 2, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Olgas Dmitrijevas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Liedagi dz. 2, Silakrogs, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
 Olgai Dmitrijevai uz deklarēto dzīvesvietu „Liedagi” dz. 2, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133,
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, SIA „Ektornet
Real Estate Latvia” uz juridisko adresi Balasta dambis 1a, Rīga, LV 1048,
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par Ulda Kalekaura deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 10.04.2012. saņemto SIA „Latio Namsaimnieks”, reģ. Nr.
40003261579, 05.04.2012 iesniegumu Nr. 682/LNi par Ulda Kalekaura, pers. kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 7” dz.53,
Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 16.05.2012. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
 No 21.09.2009. Ulda Kalekaura deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 7” dz.53,
Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.04.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Uldim Kalekaurim uz viņa deklarēto
15

dzīvesvietu „Priedes 7” dz.53, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/16) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 11.maijam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 7” dz.53, Silakrogs, Ropažu novadā, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.05.2012. Uldis Kalekauris neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 7”
dz.53, Silakrogā, Ropažu novadā.
Pamatojoties uz –







Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Ulda Kalekaura, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 7” dz.53, Silakrogā, Ropažu novadā.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt :
 Uldim Kalekauram uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 7” dz.53, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, SIA „Latio
Namsaimnieks” uz juridisko adresi Elizabetes iela 20, Rīga, LV 1050;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§
Par Gerādija Voroņina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemto Ludmilas Cvetkovas iesniegumu par
Gerādija Voroņina, pers. kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarētās dzīvesvietas Zītari 2 dz. 7, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 16.05.2012. sēdē (Prot. Nr.5):
konstatēja –
16



No 13.10.2009. Gerādija Voroņina deklarētā dzīvesvieta ir Zītari 2 dz.7,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.04.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja G.Voroņinam uz viņas deklarēto
dzīvesvietu Zītari 2 dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/15) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 11.maijam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
dzīvesvietā Zītari 2 dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135 saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 11.05.2012. Gerādijs Voroņins neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - Zītari 2 dz.7,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –






Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto 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 .punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas

deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;”;


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 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Gerādija Voroņina, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Zītari 2 dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
 Gerādijam Voroņinam uz deklarēto dzīvesvietu Zītari 2 dz.7, Tumšupe, Ropažu
novads, LV 2135,
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Ludmilai Cvetkovai uz deklarēto
dzīvesvietu Zītari 2 dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135,
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
8.§
Par zemes nomas līgumu laušanu
Izskatot J. T., pers.kods /personas kods, dzīv. /adrese/, un I. T., pers. kods /personas kods/,
dzīv. /adrese/, 2012.gada 20.februāra iesniegumus par nekustamā īpašuma „Mežrūpnieki-2”,
Zaķumuiža, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 008 0406, 0.25 ha platībā zemes nomas
līguma laušanu, tika konstatēts:
1) Nekustamā īpašuma „Mežrūpnieki-2”, kadastra Nr. 8084 008 0406 lietošanas mērķis
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM -0601);
2) Sastādīts Ropažu novada pašvaldības būvvaldes atzinums 15.04.2012. Nr. 10-15/14
par būves neesamību un teritorijas sakārtošanu;
3) 2012.gada 26.aprīlī atkārtoti tika iesniegts J. T., pers.kods /personas kods/, dzīv.
/adrese/, un I. T., pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, iesniegums par
nekustamā īpašuma „Mežrūpnieki-2”, kadastra Nr. 8084 008 0406, zemes nomas
līguma laušanu un apliecinājums par teritorijas sakopšanu pirms nomas līguma
laušanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:
4) 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,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar J. T., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
un I. T., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/;
2. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu;
3. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu J. T. un I. T. desmit dienu laikā
no lēmuma pieņemšanas brīža.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
pielikumā
Saskaņā ar 29.03.2010. LR Labklājības ministrijas veikto pārbaudi Ropažu novada pašvaldības
Sociālajā dienesta centrā „Dzīpari” par sniegtā pakalpojuma atbilstību Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumam, ieteikumu 11. punktu – nodrošināt, lai Dienestā strādātu sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, darbam ar pieaugušām personām un sociālās
palīdzības organizators,
03.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
3. daļas 7. punktu – Pašvaldības sociālajā dienestā ar klientiem strādā sociālā darba speciālisti
(ne mazāk kā trīs), tai skaitā viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, otrs –
darbam ar pilngadīgām personām un trešais – sociālās palīdzības organizators,
„Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības likuma” 10. panta 1. punktu - Lai nodrošinātu
iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz
katriem tūkstoš iedzīvotājiem,
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un uzklausot Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītājas S.Cibuļskas informāciju par sociālo
darbinieku amata pienākumiem un sociālās palīdzības organizatora amata pienākumiem,
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 16.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.5, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 25.04.2012. darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma pielikuma 4. daļas – „Sociālā dienesta centrs” amatu sarakstā:
- amatu 5 sociālie darbinieki (amata klasifikatora kods 2635 01) vietā, labot uz 4
sociāliem darbiniekiem;
- izveidot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” amatu
sarakstā amatu sociālās palīdzības organizators (amata klasifikatora kods 3412
03), paredzot amatalgas līmeni (algu šķēres) no 400,00 līdz 550,00 Ls apmērā;
2. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības 25.04.2012. darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikumu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam, Ropažu novada pašvaldības Finanšu
un grāmatvedības daļai, izilddirektoram J.Putniņam.
10.§
Par Sevalda Knīsa iesniegumu
Izskatot 09.05.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Sevalda Knīsa, p.k. /personas kods/,
dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņa dēla K. T. K., p.k. /personas kods/ audzināšanu un
izglītošanu privātā pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) „Draugi” maksas daļēju
kompensāciju un pievienotiem dokumentiem.
Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012
gada lēmumu Nr.3, 22.§ „Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licencētās
izglītības iestādēs un pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.6, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ONRA”, Reģ.Nr.40003694944, juridiskā adrese:
„Dzintari”, Stopiņu novads, LV 2130 par K.T.K., p.k. /personas kods/ maksas daļēju
kompensāciju. Līguma termiņš: no 2012.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31. decembrim.
2. Samaksu Ls 88.01 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „ONRA” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„ONRA”.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Sevaldam Knīsam, /adrese/.
- SIA „ONRA”, „Dzintari”, Stopiņu novads, LV 2130.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
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11.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam Tomam Jankovskim
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un Latvijas
Triatlona federācijas, Reģ.Nr.40008024242, juridiskā adrese A.Deglava iela 7, Rīga, LV 1009,
iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju T. J..
Un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.6, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt, pēc rēķina saņemšanas, 100Ls Latvijas Triatlona federācijai,
Reģ.Nr.40008024242, juridiskā adrese A.Deglava iela 7, Rīga, LV 1009, konta Nr.
LV24HABA0551025014818 T. J. (p.k. /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/)
sacensību izdevumu daļējai segšanai.
2. Samaksu Latvijas Triatlona federācijai veikt no Sporta centra budžeta līdzekļiem.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Tomam Jankovskim, „Silavējš” – 41, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
- Latvijas Triatlona federācijai, A.Deglava iela 7, Rīga, LV 1009.
- Ropažu novada pašvaldības Sporta centram.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
12.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajiem kamaniņsportistiem
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un biedrības
„Sporta klubs Ziemeļpols”, Reģ. Nr. 500008075931, juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda,
Siguldas novads, LV 2150, vadītājas I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt
Ropažu novada iedzīvotājus.
Un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.6, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt, pēc rēķina saņemšanas, 300Ls biedrībai „Sporta klubs
Ziemeļpols”, Reģ. Nr. 500008075931, juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda, LV 2150,
konta Nr. LV39UNLA0050006778800 treniņu darba procesa nodrošināšanai –Ropažu
novada iedzīvotājiem:
1. T. G., p. k. /personas kods/,
2. K. R., p.k. /personas kods/,
3. A. C., p.k. /personas kods/,
4. R. L., p.k. /personas kods/,
5. R. P., p.k. /personas kods/,
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6. L. Z., p.k. /personas kods/,
7. L. K., p.k. /personas kods/,
8. L. S., p.k. /personas kods/,
9. M. B., p.k. /personas kods/,
10.V. K., p.k. /personas kods/,.
2. Samaksu biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols” veikt no Sporta centra budžeta līdzekļiem.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Biedrības „Sporta klubs Ziemeļpols” vadītājai I.Amantovai, Šveices iela 13, Sigulda,
Siguldas novads, LV 2150.
- Ropažu novada pašvaldības Sporta centram.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
13.§
Par Nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas iesniegumu un
priekšlikumu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.6, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Nolikumu „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu
novada sportistiem un sporta organizācijām”.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Sporta centram.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
14.§
Par līdzekļu piešķiršanu PII „Annele”
Izskatot PII „Annele” 11.05.2012. iesniegumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunas grupas
atvēršanai (divgadīgo bērnu) un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. pantu 4.apakšpunktu,
kur noteikts, gādāt par iedzīvotāju izglītību(pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs),
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.6, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt PII „Annele” Ls 9707,00 jaunas bērnu grupas izveidei, attiecīgi par šo summu
palielinot iestādes budžetu no investīciju budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai, PII „Annele”.
3. Atbildīgais lēmuma izpildi Finanšu un grāmatvedības daļa.
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15.§
Par Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar 05.05.2010. MK noteikumiem Nr.413 ”Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem„ un pamatojoties uz Ropažu novada domes sabiedrisko attiecību daļas un finanšu un
grāmatvedības daļas izstrādāto 2011.gada publiskā pārskata projektu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
2. Pēc pārskata apstiprināšanas līdz šā gada 1.jūlijam pašvaldības Personālvadības un
lietvedības daļai nosūtīt 2011.gada publisko pārskatu elektroniski Valsts aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc pārskata apstiprināšanas līdz šā gada 1.jūlijam pašvaldības sabiedrisko attiecību
daļai publicēt 2011.gada publisko pārskatu mājas lapā www.ropazi.lv.

16.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumus par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistes
D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem un Ropažu novada
pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām izmaksu tāmēm, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu ar Ogres novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz
31.12.2012.
2. Apstiprināt līgumu ar Limbažu novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz
31.12.2012.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
17.§
Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Ropažu novada Informācijas centra vadītājas Daces Smukšas iesniegumu par
autotransporta izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu par vieglās automašīnas /automašīnas
marka/, valsts Nr. /reģistrācijas Nr./, izmantošanu informācijas centra vadītāja amata pienākumu
veikšanai, kā arī ņemot vērā, ka Aurēlija Bināne vairs nepilda Ropažu novada Informācijas
centra vadītājas pienākumus Daces Smukšas prombūtnes laikā,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
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atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav, „Atturas”- 1
balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 2012. gada 31. maiju atcelt Ropažu novada domes 25.01.2012. lēmumu „Par
izdevumu atlīdzības un valdījumu līgumu noslēgšanu par autotransporta izmantošanu”,
prot. Nr.2, 24.§, daļā par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu
noslēgšanu ar Aurēliju Bināni.
2. Izbeigt ar Aurēliju Bināni izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu, ar
2012. gada 31. maiju.
3. Noslēgt ar Daci Smukšu izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Dace Smukša, personas kods /personas
kosd/, adrese /adrese/
Automašīnas marka
/automašīnas marka/
Reģistrācijas Nr.
/reģistrācijas Nr./
VIN
/VIN/
Degvielas veids
Benzīns, E95
Izlietojuma norma uz 100 km
līdz10 litri
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līdz 50 litri
Līguma termiņš
01.06.2012 – 31.12.2012
Finanšu līdzekļi
Ropažu novada Informācijas centra
budžeta
Mērķis
Informācijas centra darba organizēšana
4. Uzdot juriskonsultam sagatavot izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta
izmantošanu.
5. Lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada Informācijas centram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu pašvaldības juriskonsultam.
18.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai pasaules čempionātā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un biedrības
„LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, reģ. Nr.40008162599, juridiskā adrese Daugavas iela
29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu
novada iedzīvotājus dalībai starptautiskās sacensībās Lietuvā, un, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiem piešķirt un pēc rēķina saņemšanas pārskaitīt
240 Ls biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, reģ. Nr.40008162599,
juridiskā adrese Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120, konta nr.
LV85HABA0551028846481:
-L. K., p.k./personas kods/, /adrese/;
-S. T., p.k. /personas kods/, /adrese/;
23

- S. T., p.k. /personas kods/, /adrese/, sacensību izdevumu daļējai segšanai.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, reģ. Nr.40008162599, juridiskā
adrese Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120;
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Ropažu novada domes deputāts I.Gailītis pamet sēdi 1525
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1525 – 1540
19.§
Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide
pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar
jaunatni”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātā projektu
konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes
organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” un pamatojoties uz likumu par
pašvaldībām 15.panta 4.punktu aicina atbalstīt priekšlikumu
Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi un
ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 12. Aprīļa noteikumus Nr.277 „Kārtība, kādā piešķir
valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā
un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī
atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība”.
Konkursa atbalstāmā aktivitāte: inventāra brīvā laika lietderīgai pavadīšanai iegāde resursu
punktu jauniešiem izveidei pašvaldībā. Resursu punkta inventārs atbilst jauniešu vajadzībām un
interesēm, sekmē lietderīgu brīvā laika izmantošanu un tā iegāde ir saskaņota ar sadarbības
partneri – jaunatnes organizāciju vai biedrību, kas veic darbu ar jaunatni,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”
2. Uzdot pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram nodrošināt projekta
dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2012.
gada 15.jūnijam, plkst. 17.00.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.
20.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Tumšupe 2”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot N. I., pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2012.gada 15.marta iesniegumu ar
lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Tumšupe 2”, ar īpašuma kadastra
Nr.8084 005 0109 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
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1.) Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma 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 valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz
2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu;
2.) Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
3.) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās.
4.) 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 līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības;
5.) Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
6.) No Nikolaja Indriksona 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 Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 005 0109, domājamās daļas lietotājam
Nikolajam Indriksonam zemes lietošanas tiesības ir izbeitas;
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.8084 005 0109, 0.309 ha platībā ir piekritīgs
Ropažu novada pašvaldībai
3. Iznomāt N. I. pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, zemes gabalu ar kadastra
Nr.8084 005 0109 0.309 ha platībā, no 2012.gada 1.jūnija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot
par to zemes nomas līgumu.
4. Uzdot Nikolajam Indriksonam legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās,
viņam piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par N.Indriksona līdzekļiem
5. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2012.gada 1.jūnija.
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2012.gada 30.jūnijam.
7. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma sagatavošanu un parakstīšanu.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Juris Putniņš.
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21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 27.04.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto J. G., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ozolu iela 6” nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā
trūcīgai ģimenei (personai)
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.142 (24.04.2012.) par atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam no 01.04.2012.līdz 30.09.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - J. G., deklarētā dzīves vieta /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Ozolu iela 6”, kadastra Nr. 8084-005-0115;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 45.27;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt J. G., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 15.84 (par periodu no 01.04.2012. līdz 30.09.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei paredzēto telpu
remontam
22.02.2012. Ropažu novada dome pieņēmusi lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā
dienesta filiālei paredzēto telpu remontam Skolas ielā 1, Zaķumuižā”, prot. Nr. 3, 21.§.
Ropažu novada pašvaldībā saņemta Ropažu novada Būvvaldes vēstule, kurā norādīts, ka
Būvvalde veikusi Zaķumuižas teritorijā Ropažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu apsekošanu dabā un konstatējusi, ka Zaķumuižas bibliotēkas telpas Skolas ielā 1,
Zaķumuižā, ir sliktā tehniskā stāvoklī, līdz ar to lūdz izskatīt jautājumu par Sociālā dienesta
Zaķumuižas filiāles telpu ierādīšanu Zaķumuižas kluba telpā Nr. 2 un sanitārajam mezglam telpu
Nr. 18.
Ņemot vērā minēto, un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Atcelt Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Sociālā dienesta filiālei paredzēto telpu remontam Skolas ielā 1, Zaķumuižā”, prot. Nr. 3,
21.§.
2. Paredzēt finanšu līdzekļus līdz Ls 5000,00 kosmētiskajam remontam un sanitārā mezgla
izveidošanai Sociālā dienesta Zaķumuižas filiālei paredzētajās telpās Zaķumuižas kluba
telpās Nr. 2 un Nr. 18.
3. Finanšu līdzekļus paredzēt no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
4. Lai veiktu cenu aptauju, uzdot SIA „Vilkme” sagatavot darba tāmi Sociālā dienesta
Zaķumuižas filiālei paredzēto telpu kosmētiskajam remontam un sanitārā mezgla
izveidošanai.

23.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Bērzu iela 1-19, Ropaži, Ropažu novads
Pamatojoties uz noslēgto dzīvokļa pirkuma līgumu starp Ropažu novada pašvaldību un Ivonnu
Stankeviču, Rīgas rajona zemesgrāmatā reģistrētas Ropažu novada pašvaldības īpašumtiesības
uz dzīvokli Bērzu ielā 1-19, Ropažos, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 900 0213.
Ievērojot apstākli, ka pašvaldībā trūkst sociālie dzīvokļi, dzīvoklim būtu jānosaka sociālā
dzīvokļa statuss.
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. panta pirmā daļa
nosaka, ka sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās
pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu.
Ņemot vērā minēto, un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt dzīvoklim Bērzu ielā 1-19, Ropažos, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 900
0213, sociālā dzīvokļa statusu.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.

24.§
Par atļauju iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģiju līdz apkures sezonas sākumam
Ropažu novada pašvaldībā saņemts SIA „VILKME” lūgums atļaut iekasēt no iedzīvotājiem
(sākot ar 2012. gada maiju) priekšapmaksu par apkuri LVL 0,30 apmērā par 1 m2 platību līdz
apkures sezonas sākumam.
Ņemot vērā minēto, un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sākot ar 2012. gada 1. jūniju atļaut SIA „VILKME” iekasēt no iedzīvotājiem
priekšapmaksu par apkuri LVL 0,30 apmērā par 1 m2 platību līdz 2012./2013. gada
apkures sezonas sākumam, iepriekš saņemot iedzīvotāju piekrišanas.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „VILKME”;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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25.§
Par transporta pakalpojumiem
Saskaņā ar Ropažu novada domes Attīstības komitejas 15.05.2012. Prot.5, 8.§ lēmumu uzdot
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu un grāmatvedības daļai organizēt un
aprēķināt izmaksas bezmaksas transporta (autobusa) divas reizes (katra mēneša pirmā un trešā
nedēļas pirmdienā) mēnesī maršrutā Tumšupe, Augšciems un Kākciems, nodrošināt iedzīvotāju
nokļūšanu uz Ropažu ciemu un atpakaļ, un izskatot A.Rubenes sniegto informāciju,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 22.05.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt, ka no 2012.gada 1.jūnija iedzīvotāji katra mēneša pirmajā un trešajā
pirmdienā var bez maksas izmantot transporta – autobusa - pakalpojumus šādos
maršrutos:
Ropaži – Tumšupe – 8.30
Tumšupe – Sidrabsalas – Ropaži – 9.00
Ropaži – Augšciems – Allažu krustojums – 9.15
Allažu krustojums – Sēlieši – Ropaži – 9.30
Ropaži- Kākciems (centrs) – 9.50
Kākciema centrs – Vāveres – 10.10
Vāveres – Ropaži – 10.20
Un atpakaļ
Ropaži – Tumšupe – 12.00
Ropaži – Augšciems – Allažu krustojums – 12.30
Ropaži – Kākciems (centrs) – Vāveres – 13.00
2. Samaksu veikt no sociālā dienesta centra budžeta līdzekļiem, paredzot budžeta
palielinājumu Ls 500,00 apmērā no rezerves fonda līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai sniegt regulāru informāciju
un izmaiņas iedzīvotājiem par šajā lēmumā minēto pakalpojumu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors J.Putniņš.
5. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram,
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai,
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai,
- Ropažu novada pašvaldības Saimniecības daļai,
- Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
26.§
Par atļauju iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģiju līdz apkures sezonas sākumam
Ropažu novada pašvaldībā saņemts RN „Ciemats” SIA lūgums atļaut iekasēt no iedzīvotājiem
(sākot ar 2012. gada maiju) priekšapmaksu par apkuri LVL 0,50 apmērā par 1 m2 platību līdz
apkures sezonas sākumam.
Ņemot vērā minēto,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Sākot ar 2012. gada 1. jūniju atļaut RN „Ciemats” SIA iekasēt no iedzīvotājiem
priekšapmaksu par apkuri LVL 0,50 apmērā par 1 m2 platību līdz 2012./2013. gada
apkures sezonas sākumam, iepriekš saņemot iedzīvotāju piekrišanas.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- RN „Ciemats” SIA;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par pašvaldības zemes maiņu
Izskatot Attīstības komitejas 15.05.2012. lēmumu par 15.05.2012. Ropažu novada pašvaldībā
iesniegto Valda Vucena iesniegumu, Reģ.Nr. 1110 par iespēju veikt zemes vienības „Ineši”,
Ropaži, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 0090 648, ar kopējo platību 0,25ha maiņu pret citu,
pašvaldības īpašumā esošu, individuālo dzīvojamo māju apbūvei paredzamu un piemērotu zemes
vienību. Pašvaldībai piederošās gāzes krātuves, kas nodrošina siltumapgādi pašvaldības
nekustamajam īpašumam „Stārasti” (Pašvaldības policijas ēka) aizsargjosla daļēji atrodas
nekustamā īpašuma „Ineši”, Ropaži, Ropažu novads teritorijā, kas apgrūtina piebraukšanu
augstākminētajam īpašumam, kā arī zemes vienību šķērso perspektīvais inženierkomunikāciju
koridors (rekonstruējamās un jaunizbūvējamās perspektīvās ūdens un kanalizācijas trases)
Pašvaldība saskaņā ar likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.pantu var
mainīt mantu pret mantu. 38.pants nosaka:
(1)
Publiskās personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo
īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai.
(2)
Publiskās personas maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas
nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu
(8.pants)
(3)
Maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpību nedrīkst pārsniegt 20 procentus,
un šo starpību sedz naudā,
pamatojoties uz augšminētajām likumdošanas normām un domes rīcībā esošo informāciju,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības būvvaldei sagatavot darba uzdevumu un pieņemt lēmumu
par ZIP izstrādi pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 00900312
sadalīšanai, nodalot nekustamajam īpašumam Ineši ar kadastra Nr. 8084 009 0648 līdzvērtīgu
zemes gabalu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt maiņas
procesu, tai skaitā, līguma slēgšanu par ZIP izstrādi, robežplānu izgatavošanu, novērtējuma
veikšanu, īpašuma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, u.c. ar minēto lēmuma izpildi veicamās
darbības.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot maiņas
līguma projektu.
4. Izdevumus, kas saistīti ar minētā projekta realizāciju, segt no tautsaimniecības budžeta
līdzekļiem.
28.§
Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Ropažu novada dome izskatīja SIA “Tele Tower”, reģ.Nr.40103257495, jur.adrese Uriekstes
iela 2A-24, Rīga, 2012.gada 24.aprīlī reģ. Nr. 10-8/18) iesniegto būvniecības iesniegumu
uzskaites karti par mobilo sakaru bāzes stacijas un sakaru torņa būvniecību nekustamajā
īpašumā “Silenieki”, kadastra Nr.8084 007 0005, 8,7 ha platībā (nomas zemes gabala platība
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0,015ha), Ropažu novadā,
Ropažu novada dome konstatēja, ka:
1.) Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības nolikuma Saistošiem noteikumiem Nr.15
(27.12.2011.) XII daļa “kārtība kādā rīko publisko apspriešanu: 144.punkts nosaka,
ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu
izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar
Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskās
apspriešanas. Publiskā apspriešana jārīko: 144.4. apakšpunkts - ja tiek celta
sabiedriski nozīmīga būve.”
2.)
Pēc būvniecības likuma 25.2 panta “Sabiedriski nozīmīga būve –
- ēka, kurai ir vairāk nekā 5 virszemes stāvi,
- tornis”;
3.)
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 14. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā
administratīvajā teritorijā,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt publisko apspriešanu mobilo sakaru bāzes stacijas un sakaru torņa
būvniecībai nekustamajā īpašumā “Silenieki”, 0,015ha platībā, Ropažu novadā,
kadastra Nr. 8084 007 0005;
2. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu vēstis”;
3. Sludinājums par publisko apspriešanu publicējams :
- Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”;
- Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv;
4. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada domē no 11.06.2012. –
09.07.2012.
5. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks 18.06.2012.
Ropažu novada domes sēžu zālē, Sporta iela 1, plkst. 18.00;
6. Atsauksmes (rakstiskas vai mutiskas) iesniedzamas Ropažu novada domē(adrese
– Skolas iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135) līdz 09.07.2012.
7. Publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu, neatkarīgi no apspriešanā
piedalījušos cilvēku skaita.
8. Informatīvais ziņojums publicējams laikrakstā un mājas lapā.
Deputāts R.Skrebs ierodas plkst. 1605

29.§
Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.09.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums””
Izskatot domes priekšsēdētāja Antona Cibuļska priekšlikumu nolūkā precizēt domes vadības
darba pienākumus un domes darba organizāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- 1
balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Grozīt Ropažu novada pašvaldības 27.09.2012. saistošos noteikumus Nr. 15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums”, izsakot:
1.1. 23. punktu šādā redakcijā:
„23. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
23.1. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks ir algots uz pusslodzi:
23.1.1.pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā
vai viņa uzdevumā (ar paraksta tiesībām), kā arī pilda citus pienākumus likumā
paredzētajos gadījumos;
23.1.2.Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā bez īpaša pilnvarojuma pārstāv
pašvaldību tiesā;
23.1.3.darbojas pašvaldības pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba
atklātības uzlabošanas jomā;
23.1.4. kontrolē pašvaldības, privāto un publiski privāto kapitālsabiedrību
darbu;
23.1.5. veicina un koordinē ekonomiskos un uzņēmējdarbības jautājumus, un
sadarbību ar valsts un ES struktūrfondu institūcijām;
23.1.6.veicina un koordinē sadarbību ar privātuzņēmējiem, valsts un citu
pašvaldību uzņēmumiem;
23.1.7.veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus, kā arī pilda citus
pienākumus likumā paredzētajos gadījumos.
23.2. Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks:
23.2.1.pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa un pirmā vietnieka
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā (ar paraksta tiesībām);
23.2.2.kontrolē un veicina izglītības, sociālo un bibliotekāru darbu;
23.2.3.veicina un koordinē pašvaldības mājas lapu un izdevumu
„Ropažu Vēstis”;
23.2.4.piedalās ES projektu realizācijā izglītības, sociālo un kultūras
jomā.
23.2.5.veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus, kā arī pilda citus
pienākumus likumā paredzētajos gadījumos.”
1.2. 24. punktu šādā redakcijā:
„24. Pašvaldības izpilddirektors nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, pašvaldības, privāto un publiski
privāto kapitālsabiedrību darbu.”
1.3. 75. punktu šādā redakcijā:
„75. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā
plkst.14:00. Domes priekšsēdētājs var noteikt citu sēdes laiku, vismaz 3 (trīs) darba dienas
iepriekš par to paziņojot deputātiem, ievērojot nolikuma 78. punkta prasības.”
1.4. 84. punktu šādā redakcijā:
„84. Personālvadības un lietvedības daļas darbinieks protokolē Domes sēdes
gaitu. Domes sēdē piedalās pašvaldības izpilddirektors, iestāžu, struktūrvienību un
kapitālsabiedrību vadītāji. Pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku piedalīšanos
jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina Personālvadības un lietvedības
daļa.”
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2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Ropažu
novada 27.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” ”
un noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un saistošos
noteikumus nosūtīt:
- elektroniski visiem pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem;
- saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
30.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Sanitas Megeres-Klevinskas un
2.vietnieka Zigurda Blausa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Antons Cibuļskis informē deputātus par izmaiņām domes
vadībā un lūdz lemt par vietnieku atbrīvošanu no pienākumiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs A.Cibuļskis izvirza priekšlikumu ievēlēt balsu skaitīšanas
komisiju šādā sastāvā:
 Deputāte Sarmīte Šukste,
 Deputāts Ivo Skudiķis,
 Deputāte Aija Kukule.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā trīs locekļu sastāvā:
 Sarmīte Šukste;
 Ivo Skudiķis;
 Aija Kukule.
Pamatojoties uz A.Cibuļska lūgumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 40. panta 2. daļu,
aizklāti balsojot „Par”- 11 balsis, „Pret”- 1 balss, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no pienākumiem Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Sanitu
Megeri – Klevinsku un 2. vietnieku Zigurdu Blausu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
Izskatot deputātu priekšlikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu,
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40. panta 2. daļu, sēdes vadītājs A.Cibuļskis lūdz domes
deputātiem izteikt priekšlikumus – izvirzīt Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka
kandidātus.
Deputātu priekšlikumi:
Sēdes vadītājs Antons Cibuļskis Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka kandidatūrai
iesaka deputātu Zigurdu Blausu.
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Ropažu novada domes priekšsēdētājs, sēdes vadītājs A.Cibuļskis uzdod balsu skaitīšanas
komisijai (S.Šukstei, I.Skudiķim, A.Kukulei – ievēlēti Ropažu novada domes 30.05.2012. sēdē
Prot.Nr.10, 30.§) organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru Ropažu novada
domes priekšsēdētāja 1.vietnieka vēlēšanās.
Balsu skaitīšanas komisija sniedz skaidrojumu par balsošanas kārtību.
Ropažu novada domes deputāti aizklātā balsojumā izdara savu izvēli jautājumā par Ropažu
novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu.
Balsu skaitīšanas komisija 12 deputātu klātbūtnē nosauc un apkopo vēlēšanu rezultātus:
aizklāti balsojot „Par”- 11 balsis, „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss par Z.Blausu, (pielikumā
balsošanas zīmes);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40. panta 2.
daļu, Ropažu novada dome aizklāti balsojot „Par”- 11 balsis, „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
nolemj:
1. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ievēlēt Zigurdu Blausu,
nosakot atalgojumu pusslodze no domes priekšsēdētāja amatalgas.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka ievēlēšanu
Izskatot deputātu priekšlikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu,
21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40. panta 2. daļu, sēdes vadītājs A.Cibuļskis lūdz domes
deputātiem izteikt priekšlikumus – izvirzīt Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka
kandidātus.
Deputātu priekšlikumi:
 Sēdes vadītājs Antons Cibuļskis Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka
kandidatūrai iesaka deputāti Sanitu Megeri-Klevinsku;
 Deputāts Vladislavs Šlēgelmilhs Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka
kandidatūrai iesaka deputātu Induli Līdaci.
Deputāts Indulis Līdacis atsauc savu kandidatūru uz Ropažu novada domes priekšsēdētāja
2.vietnieka amatu.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs, sēdes vadītājs A.Cibuļskis uzdod balsu skaitīšanas
komisijai (S.Šukstei, I.Skudiķim, A.Kukulei – ievēlēti Ropažu novada domes 30.05.2012. sēdē
Prot.Nr.10, 30.§) organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru Ropažu novada
domes priekšsēdētāja 2.vietnieka vēlēšanās.
Balsu skaitīšanas komisija sniedz skaidrojumu par balsošanas kārtību.
Ropažu novada domes deputāti aizklātā balsojumā izdara savu izvēli jautājumā par Ropažu
novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieka ievēlēšanu.
Balsu skaitīšanas komisija 12 deputātu klātbūtnē nosauc un apkopo vēlēšanu rezultātus:
aizklāti balsojot „Par”- 11 balsis, „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss par S.Megeri-Klevinsku,
(pielikumā balsošanas zīmes);
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40. panta 2.
daļu, Ropažu novada dome aizklāti balsojot „Par”- 11 balsis, „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
nolemj:
1. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2.vietnieku ievēlēt Sanitu MegeriKlevinsku.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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33.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A. Rubenes
sagatavoto lēmumprojektu par „ Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu”
apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav, A.Cibuļskis balsojumā nepiedalās
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lauzt autotransporta valdījuma līgumu, kas noslēgts ar Ivaru Gailīti par pašvaldības
autotransporta Mazda 6, Nr. OT 59, nodošanu lietošanā domes priekšsēdētāja darba
pienākumu pildīšanai.
2. Veikt pašvaldības automašīnas Mazda 6 Nr. OT 59 nodošanu – pieņemšanu likumā
noteiktā kārtībā.
3. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu” ar Ropažu
novada domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Antons Cibuļskis
Personas kods /personas kods/
/automašīnas marka/
/reģistrācijas Nr./

A 95
8l
Līdz 250 litri
Uz pilnvaru laiku
lēmējvara
Ropažu novada domes priekšsēdētāja
darba pienākumu veikšanai

4. Līgums stājas spēkā ar 29.05.2012.
5. Juriskonsultam O. Ašmanim organizēt „ Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta
izmantošanu „ un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
6. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada domes izpilddirektoram, juriskonsultam, finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājai.

34.§
Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A. Rubenes
sagatavoto lēmumprojektu par „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma” apstiprināšanu
Ropažu novada domes priekšsēdētāja saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav, A.Cibuļskis balsojumā nepiedalās,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt 01.09.2011. noslēgto „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līgumu „ ar Ivaru
Gailīti domes priekšsēdētāja darba organizēšanas nepieciešamībai.
2. Anulēt 28.11.2011. noslēgto „Mobīla telefona izmantošanas atlīdzības līgumu” ar Antonu
Cibuļski deputāta darba nodrošinājumam.
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3. Apstiprināt „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līgumu „ ar domes priekšsēdētāju
Antonu Cibuļski – priekšsēdētāja saimnieciskās un organizatoriskās darbības
nodrošināšanai:
Īpašnieka uzvārds, personas kods, adrese

Antons Cibuļskis
Personas kods /personas kods/,
/adrese/.

Telefona marka,
Mobilā telefona Nr.
Pieslēguma nodrošinātājs
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

NOKIA E52
29230977
Latvijas Mobilais Telefons

Uz pilnvaru laiku
lēmējvara
Ropažu novada domes priekšsēdētāja
darba organizēšanai

4. Noteikt mobilā telefona atlīdzības limitu Ls 25,00 mēnesī.
5. Līgums stājas spēkā ar 2012.gada 29. maiju.
6. Uzdot juriskonsultam O.Ašmanim sagatavot Mobīlā telefona izmantošanas atlīdzības
līgumu.
7. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada domes izpilddirektoram, juriskonsultam Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājai
35.§
Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par autotransporta
izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieku
saimnieciskajā darbā Ēriku Jansonu par vieglās automašīnas /modelis/, valsts Nr. /valsts Nr./,
izmantošanu Zaķumuižas pamatskolas saimnieciskā darba organizēšanai,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Ēriku Jansonu izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi

Ēriks Jansons, personas kods /personas
kods/, adrese /adrese/.
/automašīnas marka/
/reģistrācijas Nr./
/VIN/
Benzīns, E95
Līdz 9 litri
Līdz 60 litri
01.05.2012 – 31.12.2012.
Zaķumuižas pamatskolas budžets

2. Uzdot juriskonsultam sagatavot izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta
izmantošanu.
3. Lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu pašvaldības juriskonsultam.
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36.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 21.04.2012. līdz 24.05.2012.:
2-6/76
Par appļaujamo teritoriju plānu iesniegšanu
2-6/77
Par I.Grigorjeva nosūtīšanu komandējumā uz Viru (Igauniju)
2-6/78
Par V.Eglītes nosūtīšanu komandējumā uz Viru (Igauniju)
2-6/79
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/80
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/81
Par iepirkumu „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā –
atkritumu šķirošanas konteineru piegāde”
2-6/82
Par iepirkumu „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā –
šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktu izbūve”
2-6/83
Par R.Gremzes atsaukšanu no atvaļinājuma
2-6/84
Par I.Kolečas pārcelšanu uz laiku
2-6/85
Par līguma pārtraukšanu
2-6/86
Par līguma pārtraukšanu
2-6/87
Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 15.05.2012. plkst.18:00
2-6/88
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/89
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/90
Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/91
Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/92
Par rīkojuma atcelšanu
2-6/93
Par D.Smukšas un A.Pinkovskas nosūtīšanu komandējumā uz Lietuvu
2-6/94
Par līguma pārtraukšanu
2-6/95
Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
2-6/96
Par iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII „Annele””

Nr.46-p
Nr.47-p
Nr.48-p
Nr.49-p
Nr.50-p
Nr.51-p
Nr.52-p
Nr.53-p
Nr.46-p
Nr.47-p
Nr.48-p

- personāla jautājumos laika periodā no 21.04.2012. līdz 24.05.2012.:
Par grozījumiem 15.01.2007. darba līgumā Nr.2
Par S.Cibuļskas dalību konferencē
Par D.Malnačas dalību seminārā
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Dz.Ķupi
Par grozījumiem bibliotekāru darba līgumos
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar I.Leišavnieku
Par I.Kolečas pārcelšanu
Par A.Lindes dalību seminārā
Par grozījumiem 15.01.2007. darba līgumā Nr.2
Par S.Cibuļskas dalību konferencē
Par D.Malnačas dalību seminārā

Nr.27-at
Nr.28-at
Nr.29-at
Nr.30-at
Nr.31-at
Nr.32-at
Nr.33-at

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 21.04.2012. līdz 24.05.2012.:
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Gremzei
Par bērna kopšanas atvaļinājumu L.Knīsai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Haberkornei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu J.Fominam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Bernhardei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Ancenai
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Nr.34-at
Nr.35-at
Nr.36-at
Nr.37-at
Nr.38-at
Nr.39-at
Nr.40-at
Nr.41-at
Nr.42-at
Nr.43-at
Nr.44-at

Par bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu L.Knīsai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu M.Grīgai
Par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
Par bērna kopšanas atvaļinājumu K.Rūnai - Umbraško
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Ejubai
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Stūrestepei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lomanovskai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Barkovskai un I.Krišānei
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu Dz.Kukulim
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu V.Ķupei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu O.Ašmanim

3. par darbinieku iekšzemes komandējumiem un darba braucieniem laika periodā no
21.04.2012. līdz 24.05.2012.:
Nr.1-k
Par A.Oščenkova darba braucienu
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

37.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada JŪNIJĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
13.06.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
12.06.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
13.06.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
12.06.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
19.06.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
27.06.2012.
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 sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

Ropažu novada domes 30.05.2012. sēde slēgta plkst.17.10
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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