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Darba kārtība:
Prezentācijas:
1. Par prezentāciju par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzraudzības
padomes veiktajām un plānotajām aktivitātēm Pierīgas novados
2. Par 2011.gada Ropažu novada pašvaldības sociālās palīdzības budžeta izlietojumu
3. Par Ropažu bāriņtiesas paveikto darbu laikā no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
4. Par prezentāciju par Bendija laukumu (Ropažu stadiona rekonstrukciju)
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
5. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
6. Par Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas darba laiku Ropažu novada ciemos:
Zaķumuižā, Silakrogā, Muceniekos
Dzīvokļu komisijas atzinumi
7. Par Emili Salukauri deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par Līgas Alsvikas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par Aleksandras Kuzņecovas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Armanda Vitkovska deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Ingūnas Vitkovskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu ar Ināru Alsviku
13. Par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu ar Maigu Šelvahu
14. Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
16. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Sporta klubs Zaķumuiža”
Attīstības komitejas atzinumi
17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kulpi”,
Ropažu novads
18. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar sabiedriskā labuma organizāciju Biedrību
„Attīstības centrs „Mucenieki””
19. Par Ropažu novada pašvaldības ceļa klašu apstiprināšanu
Finanšu komitejas atzinumi
20. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem,
ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”
21. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta filiālei paredzēto telpu remontam
Skolas ielā 1, Zaķumuižā
22. Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs un
pārējās pirmsskolas izglītības iestādēs
23. Par Daigas Stepiņas iesniegumu

24. Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.01.2012.
25. Par pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Foto un video jaunrades un
montāžas pulciņš „Kamera-Motors-Dublis1””
27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma
izveide ciematā Mucenieki”
28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Dienas centra izveide ciematā
Mucenieki”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
29. Par SIA „Ciemats” atbildīgā darbinieka atalgojuma apstiprināšanu
30. Par SIA „VILKME” atbildīgā darbinieka atalgojuma apstiprināšanu
31. Par finansiālu atbalstu Angelinai Kučvaļskai
32. Par juridiskās adreses reģistrēšanu pašvaldības īpašumā
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
34. Par Zaķumuižas pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes papildus grupiņu telpu izbūvi
35. Par Ropažu pirmskolas izglītības iestādes Annele papildus grupiņu telpu izbūvi
36. Par zemes nomas līgumu slēgšanu LAP ELFLA projektiem
37. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
38. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada MARTĀ

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 22.02.2012. 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:

Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs

izpilddirektors Juris Putniņš
juriskonsults Oskars Ašmanis
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Inga Koleča
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
būvvaldes vadītāja Renāte Gremze
būvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde
attīstības daļas projektu vadītājs Edgars Razgaila
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands Felkers
SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats” valdes loceklis Andris Bartkevičs
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns Veličko
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ināra
Skrodele
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska

-

iedzīvotāji:

Elmārs Kozlovskis

-

citi dalībnieki:

Oļģerts Lejnieks
Andris Jansons

Sēdē nepiedalās:

Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
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Ropažu novada domes 22.02.2012. sēde atklāta plkst. 14.05
Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 22.02.2012. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 22.02.2012.
sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 22.02.2012. sēdes darba kārtību.
1.§
Par prezentāciju par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzraudzības
padomes veiktajām un plānotajām aktivitātēm Pierīgas novados
Uzklausot prezentāciju par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzraudzības padomes
veiktajām un plānotajām aktivitātēm Pierīgas novados,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt vienošanos ar Pašvaldību iestādi „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” par
pašvaldības finansējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei 2012.gadam 7208,20 Ls
apmērā.
2.§
Par 2011.gada Ropažu novada pašvaldības sociālās palīdzības budžeta izlietojumu
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska iepazīstina klātesošos ar finanšu līdzekļu izlietojumu
2011.gadā,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
3.§
Par Ropažu bāriņtiesas paveikto darbu laikā no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde informē par paveiktajiem darbiem 2011.gadā,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
4.§
Par prezentāciju par Bendija laukuma (Ropažu stadiona rekonstrukciju)
Uzklausot prezentāciju par Bendija laukumu (Ropažu stadiona rekonstrukciju),
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1535 – 1600
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SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
5.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 25.01.2012. iesniegto S.A., p.k./personas
kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5,
dzīvoklis Nr.14, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
14, īres līgumu ar S.A. uz laiku no 01.02.2012. līdz 31.07.2012.
2. S.A. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu S.A., /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.
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 25.01.2012. iesniegto N.U. p.k./personas
kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 9, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
9 īres līgumu ar N.U. uz laiku no 01.02.2012. līdz 31.07.2012.
2. N.U. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu N.U., /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. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 07.02.2012. iesniegto B.M.T.V., p.k.
/personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Rīgas iela 12-17, istaba Nr.4, Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 12-17,
istaba Nr. 4, īres līgumu ar B.M.T.V. uz laiku no 31.01.2012. līdz 30.06.2012.
2. B.M.T.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. B.M.T.V. divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža deklarēties adresē /adrese/,
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu B.M.T.V., /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.
6.§
Par Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas darba laiku Ropažu novada ciemos:
Zaķumuižā, Silakrogā, Muceniekos
Izskatot Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas, deputātes Lijas Lidijas Baterevskas
ieteikumu organizēt sociālo darbinieku pieņemšanas dienas Ropažu novada ciemos : Zaķumuižā,
Silakrogā, Muceniekos, izvērtējot esošo sociālo pakalpojumu piedāvājumu Ropažu novada
iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka Rīgas pilsēta ir iegādājusies īpašumā vairākas daudzdzīvokļu
mājas, kā rezultātā palielinājies iedzīvotāju skaits, kas pārcēlušies no Rīgas, un to, ka esošā
sociālā situācija ir novecojusi un šī brīža sociālā situācija nav izpētīta, kā arī ņemot vērā esošās
iespējas sociālo pakalpojumu sniegšanā, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.02.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
L.L.Batarevska, I.Līdacis), „Pret”- nav, „Atturas”- 5 balsis (A.Kleins, S.Megere-Klevinska,
A.Cibuļskis, R.Skrebs, G.Siliņš)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju sociālo vajadzību izpētes nolūkos organizēt
sociālo darbinieku pieņemšanas dienas Ropažu novada Silakrogā, Muceniekos,
Zaķumuižā – divas reizes mēnesī – ceturtdienās, no 16.februāra līdz 26. aprīlim.
Paredzamās pieņemšanas dienas : 16.02.; 23.02.; 08.03. ; 22.03.; 12.04.; 26.04.
2. Sociālie darbinieki iedzīvotājus pieņems :
 Silakroga ciemā – SIA „Ciemats” iecirkņa telpās, Priedes 4-58, Silakrogs,
Ropažu novads, LV-2135, ceturtdienās, 16.02.; 23.02.; 08.03. ; 22.03.;
12.04.; 26.04. no plkst.10.00 līdz 12.00;
 Mucenieku ciemā, - SIA „Ciemats” iecirkņa telpās, Jaunceltne 2-6, dzīvoklis
11, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, ceturtdienās 16.02.; 23.02.; 08.03. ;
22.03.; 12.04.; 26.04., no plkst. 12.30 līdz 14.30 ;
 Zaķumuižas ciemā, - Zaķumuižas bibliotēkas mājā, Skolas iela – 1,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV- 2135, ceturtdienās, 16.02.; 23.02.; 08.03. ;
22.03.; 12.04.; 26.04., no plkst. 15.00 līdz 17.00
3. Sociālie darbinieki konsultēs iedzīvotājus par sociāliem jautājumiem, sniegs
iedzīvotājiem sociālo palīdzību un veiks sociālo vajadzību izpēti.
4. Pēc Ropažu iedzīvotāju sociālo vajadzību izpētes Ropažu novada Sociālam dienestam
sagatavot izpētes rezultātu prezentāciju.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
7.§
Par Emili Salukauri deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.01.2012. saņemto Evijas Konošonokas, personas kods
/personas kods/, 18.01.2012. iesniegumu par Emili Salukauri, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas Bērzu iela 3 dz.36, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
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konstatēja –
 No 21.08.2006. Emili Salukauri deklarētā dzīvesvieta ir Bērzu iela 3 dz.36,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
31.01.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Emili Salukauri uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Bērzu iela 3 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/1) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 7.februārim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā Bērzu iela 3 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.02.2012. Emili Salukauri neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - Bērzu iela 3
dz.36, Ropaži, 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 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Emili Salukauri sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Bērzu iela 3 dz.36,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Emili Salukauri, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Bērzu iela 3 dz.36, Ropaži, Ropažu novads,
LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Emili Salukauri uz deklarēto dzīvesvietu Bērzu iela 3 dz.36, Ropaži, 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, Evijai
Konošonokai uz adresi - /adrese/, 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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8.§
Par Līgas Alsvikas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ņemot vērā, Ropažu novada domes 25.10.2011. sēdes Nr. 18 §22 „Par dzīvokļa „Stacija
Augšciems” dz. 1, Augšciems, Ropažu novads, īres līguma izbeigšanu ar Līgu Alsviku” anulēt
Līgas Alsvikas, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegtās ziņas par
deklarētās dzīvesvietas „Stacija Augšciems” dz.1, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
 No 22.11.2011. Līgas Alsvikas deklarētā dzīvesvieta ir „Stacija Augšciems” dz. 1,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135;
 29.09.2011. Līga Alsvika iesniedza Ropažu novada pašvaldībā iesniegumu par
īres līguma laušanu par nekustamo īpašumu „Stacija Augšciems” dz. 1,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo punktu „Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 4.panta pirmo punktu Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.



Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Līgas Alsvikas sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Stacija Augšciems” dz.
1, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Līgas Alsvikas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu adresē „Stacija Augšciems” dz. 1, Augšciems, Ropažu
novads, LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Līgai Alsvikai uz deklarēto dzīvesvietu „Stacija Augšciems” dz. 1, Augšciems,
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, SIA
„Ciemats” , Priedes 4 – 47, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, Iedzīvotāju
reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8

9.§
Par Aleksandras Kuzņecovas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ņemot vērā, Ropažu novada pašvaldības policijas 2011.gada 15.novembra apsekošanas aktu par
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos faktiski dzīvojošajām Personām, kurā tika
konstatēts, ka Aleksandra Kuzņecova, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Persona) faktiski deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135,
dzīvesvietā nedzīvo un nav sasniedzama.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
 No 13.10.2006. Aleksandras Kuzņecovas deklarētā dzīvesvieta „Ārņi”,
Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldība 06.01.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Aleksandrai
Kuzņecovai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads,
LV 2135, vēstuli ( Nr. 2-11.2/19) par dzīvesvietas deklarēšanu atbilstoši esošajai
dzīvesvietai;
 Ropažu novada pašvaldība 31.01.2012. nosūtīja Aleksandrai Kuzņecovai
uzaicinājumu (Nr. 2-11.2/119) uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi.
 08.02.2012. A.Kuzņecova uz sēdi nav ieradusies un nav informējusi par
neierašanās iemeslu.
Pamatojoties uz –
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo punktu „Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 4.panta pirmo punktu Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta 3.punktu Iestāde šajā likumā
noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas
iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
 Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas
deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz
iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Aleksandras Kuzņecovas sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”,
Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Aleksandras Kuzņecovas, personas kods /personas kods/,
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu
novads, LV 2135.
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Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Aleksandrai Kuzņecovai uz deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”, Villasmuiža, 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, Ropažu novada
pašvaldības būvvaldei, 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.
10.§
Par Armanda Vitkovska deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ņemot vērā, Ropažu novada pašvaldības policijas 2011.gada 15.novembra apsekošanas aktu par
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos faktiski dzīvojošajām Personām, kurā tika
konstatēts, ka Armands Vitkovskis, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
faktiski deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Ārņi” dz.1, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135,
nedzīvo un nav sasniedzams.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
 No 14.02.1994. Armanda Vitkovska deklarētā dzīvesvieta „Ārņi” dz.1,
Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldība 06.01.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Armandam
Vitkovskim uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”dz.1, Villasmuiža, Ropažu
novads, LV 2135, vēstuli ( Nr. 2-11.2/18) par dzīvesvietas deklarēšanu atbilstoši
esošajai dzīvesvietai;
 Ropažu novada pašvaldība 31.01.2012. nosūtīja Armandam Vitkovskim
uzaicinājumu (Nr. 2-11.2/118) uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi.
 08.02.2012. A.Vitkovskis uz sēdi nav ieradies un nav informējis par neierašanās
iemeslu.
Pamatojoties uz –
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo punktu „Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 4.panta pirmo punktu Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta 3.punktu Iestāde šajā likumā
noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas
iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
 Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas
deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz
iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt Armandam Vitkovskim sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ārņi” dz.1,
Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.2,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Armanda Vitkovska, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Ārņi” dz.1, Villasmuiža, Ropažu novads,
LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Armandam Vitkovskim uz deklarēto dzīvesvietu „Ārņi” dz.1, Villasmuiža,
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, Ropažu
novada pašvaldības būvvaldei, 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.
11.§
Par Ingūnas Vitkovskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ņemot vērā, Ropažu novada pašvaldības policijas 2011.gada 15.novembra apsekošanas aktu par
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos faktiski dzīvojošajām Personām, kurā tika
konstatēts, ka Ingūna Vitkovska, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
faktiski deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135, nedzīvo
un nav sasniedzama.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
 No 14.02.1994. Ingūnas Vitkovskas deklarētā dzīvesvieta „Ārņi”, Villasmuiža,
Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldība 06.01.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Ingūnai
Vitkovskai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads,
LV 2135, vēstuli ( Nr. 2-11.2/14) par dzīvesvietas deklarēšanu atbilstoši esošajai
dzīvesvietai;
 Ropažu novada pašvaldība 31.01.2012. nosūtīja Ingūnai Vitkovskai uzaicinājumu
(Nr. 2-11.2/117) uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi.
 06.02.2012. Ingūna Vitkovska telefoniski informēja, ka uz Ropažu novada domes
Dzīvokļu komisijas sēdi ierasties nevar.
Pamatojoties uz –
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo punktu „Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā
persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.”;
 Dzīvesvietas deklarēšanas 4.panta pirmo punktu Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta 3.punktu Iestāde šajā likumā
noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas
iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.



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
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ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Ingūnai Vitkovskai sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”, Villasmuiža,
Ropažu novads, LV 2135, un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Ingūnas Vitkovskas, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV
2135.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ingūnai Vitkovskai uz deklarēto dzīvesvietu „Ārņi”, Villasmuiža, 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, Ropažu novada
pašvaldības būvvaldei, 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.
12.§
Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu ar Ināru Alsviku
Ņemot vērā, Ropažu novada pašvaldības policijas 2011.gada 15.novembra apsekošanas aktu par
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos faktiski dzīvojošajām Personām, kurā tika
konstatēts, ka Ināra Alsvika, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) faktiski
deklarētajā dzīvesvietā adresē – /adrese/, šobrīd nedzīvo un nav sasniedzama, kā arī, ņemot vērā
12.01.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ināras Alsvikas paskaidrojumu par deklarēto
dzīvesvietu un lūgumu pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli /adresē/,
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
 No 19.02.2007. Ināras Alsvikas deklarētā dzīvesvieta /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldība 06.01.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Inārai Alsvikai
uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/, vēstuli ( Nr. 2-11.2/16) par dzīvesvietas
deklarēšanu atbilstoši esošajai dzīvesvietai;
 12.01.2012. Ropažu novada pašvaldība saņēma no Ināras Alsvikas paskaidrojumu
par deklarēto dzīvesvietu.
 Ropažu novada pašvaldība 31.01.2012. nosūtīja Inārai Alsvikai uzaicinājumu (Nr.
2-11.2/116) uz Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdi.
 07.02.2012. I.Alsvika telefoniski informēja, ka uz 08.02.2012. Ropažu novada
domes Dzīvokļu komisijas sēdi ierasties nevar, kā arī informēja, ka ieradīsies
09.02.2012,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot SIA „Ciemats” noslēgt ar Ināru Alsviku dzīvojamo telpu īres līgumu par
dzīvojamo platību adresē /adrese/;
 Par līguma noslēgšanu SIA „Ciemats” informēt Ropažu novada pašvaldību;
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Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Inārai Alsvikai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/,
- SIA „Ciemats” , Priedes 4 – 47, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par dzīvojamo telpas īres līguma laušanu ar Maigu Šelvahu
Ņemot vērā to, ka Ropažu novada pašvaldībai piederošā dzīvoklī adresē „Brieži” dz.3, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135, īrniece Maiga Šelvaha, personas kods /personas kods/, pārkāpj
dzīvojamo telpu īres līguma 5.1.1., 5.1.2. apakšpunktus, neievērojot dzīvojamo telpu lietošanas
un uzturēšanas noteikumus, kā arī to, ka faktiski Maiga Šelvaha dzīvo /adrese/, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, kura nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Dzīvojamo telpu īres līguma Nr. 90, un saskaņā
ar Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim no lēmuma spēkā
stāšanās dienas lauzt 1998.gada 19.marta Dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 90 ar Maigu
Šelvahu, personas kods /personas kods/, par Ropažu novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli „Brieži” dz.3, Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Maigai Šelvahai, /personas kods/, un
Jeļenai Gailišai, personas kods /personas kods/,sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē „Brieži” dz.3, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
deklarēt deklarēto dzīvesvietu Maigai Šelvahai, /personas kods/, un Jeļenai Gailišai,
personas kods /personas kods/, atbilstoši faktiskajai dzīvesvietai – Maigai Šelvahai
adresē /adrese/, un Jeļenai Gailišai adresē /adrese/.
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai veikt aprēķinu par
ieguldītajiem līdzekļiem dzīvojamās mājas „Brieži”, Ropaži, Ropažu novads, remontam
un iesniegt aprēķinus Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas marta sēdē;
 Maigai Šelvahai, personas kods /personas kods/, viena mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas brīža iesniegt Ropažu novada pašvaldībā iesniegumu par dzīvojamo telpu
īres līguma noslēgšanu par Ropažu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli „Brieži” dz.2,
Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Maigai Šelvahai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
- Jeļenai Gailišai uz deklarēto /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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14.§
Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju
Ņemot vērā, Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu rindu uz pašvaldības dzīvojamo platību, un
Dzīvokļu komisijas locekļu priekšlikumu par dzīvokļu rindas pārreģistrāciju, un saskaņā ar
Dzīvokļu komisijas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Virzīt apstiprināšanai Ropažu novada domes sēdē šādu lēmumu:
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai nosūtīt vēstules
Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu rindā esošajām Personām par pašvaldības
dzīvojamās platības piešķiršanu, norādot, ka trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas šīm Personām jāiesniedz Ropažu novada pašvaldībā iesniegums par to, vai prasība
pēc dzīvojamās platības ir aktuāla, iesnieguma neiesniegšanas gadījumā Persona tiks
izslēgta no Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu rindas;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai aktualizēt informāciju par
Dzīvokļu rindas pārreģistrāciju Ropažu novada mājas lapā un Ropažu novada laikrakstā.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Sporta klubs Zaķumuiža”
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Biedrības „Sporta klubs Zaķumuiža” iesniegums par
iespējām sadarboties, novada iedzīvotājiem nodrošinot iespējas nodarboties ar tādiem ziemas
sporta veidiem kā distanču slēpošana, kā arī izmantot citu biedrības inventāru (basketbola un
volejbola bumbas, treniņu vestes, futbola kāju aizsargus).
Biedrība lūdza atļauju Zaķumuižas sporta zālē izvietot biedrības sporta inventāru – slēpes, nūjas,
slēpošanas zābakus, bumbas, u.c.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un
Biedrības „Sporta klubs Zaķumuiža“, Reģ.Nr. 40008158165, juridiskā adrese Rušonu iela 30k.142, Rīga, LV 1057, valdes locekļa Valentīna Grigorjeva iesniegumu, kā arī ņemot vērā likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteikto pašvaldības funkciju – veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas
08.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Biedrību „Sporta klubs Zaķumuiža“, Reģ.Nr. 40008158165,
juridiskā adrese Rušonu ielā 30k.1- 42, Rīgā, LV 1057, par sporta inventāra izvietošanu
un izmantošanu.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu daļai;
- Biedrībai „Sporta klubs Zaķumuiža“, juridiskā adrese Rušonu iela 30k.1- 42, Rīga,
LV 1057.
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16.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
Ropažu novada pašvaldībā saņemts sabiedriskā labuma organizācijas Biedrības „Aktīvi vecāki –
Ropažu novadam” iesniegums par iespējām sadarboties, novada iedzīvotājiem nodrošinot
iespējas nodarboties ar tādiem ziemas sporta veidiem kā distanču slēpošana un slidošana.
Biedrība lūdza atļauju līdz 2013. gada 31.augustam Ropažu sporta centrā izvietot biedrības
sporta inventāru – slēpes, nūjas, slēpošanas zābakus, slidas, u.c. Minētais inventārs iegādāts
2010. gadā SIF projekta „Biedrības Aktīvi vecāki – Ropažu novadam kapacitātes stiprināšana”
ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu, Biedrības
„Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”, Reģ. Nr. 40008133231, juridiskā adrese Zaļā iela 8 – 21,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, valdes locekles Andas Kalniņas iesniegumu, kā arī ņemot
vērā, ka pašvaldība ir inventāra līdzfinansētāja, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktā noteikto pašvaldības funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Biedrību „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”, Reģ.nr.
40008133231, juridiskā adrese: Zaļā iela 8-21,Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, par
sporta inventāra izvietošanu un izmantošanu.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu daļai;
- Biedrībai „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”, juridiskā adrese: Zaļā iela 8 – 21,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
17.§
Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kulpi”,
Ropažu novads
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. un 14.punktiem, Ministru
Kabineta 09.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 61.; 63. un 67.punktiem”, izskatot SIA „Kokvalde”, reģistrācijas Nr. 400037833540,
26.01.2012., Ropažu novada pašvaldībā reģistrēto iesniegumu Nr.231 par nekustamā īpašuma
Kulpi, kadastra Nr.8084 012 0015 un Nr.8084 006 0011 detālplānojuma izstrādi, un saskaņā ar
Attīstības komitejas 07.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 2 balsis (Z.Blaus, S.Šukste),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam „Kulpi”, kadastra Nr.8084 012
0015 un Nr. 8084 006 0011, 12.10 ha platībā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāja vietnieku Aināru
Lindi
4. Uzdot izpilddirektoram J.Putniņam noslēgt līgumu starp detālplānojuma ierosinātāju un
Ropažu novada pašvaldību par detālplānojuma izstrādi un tā finansēšanu par ierosinātāja
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līdzekļiem.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar sabiedriskā labuma organizāciju Biedrību
„Attīstības centrs „Mucenieki””
02.02.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemts sabiedriskā labuma organizācijas Biedrības „
Attīstības centrs „Mucenieki”” iesniegums ar lūgumu bez maksas iznomāt nekustamo īpašumu
„Jaunceltne 2-6”, dz. 8, Mucenieki, Ropažu novads, kā arī atbrīvot no maksas par
apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, nosakot limitu elektrības patēriņam, kuru
apmaksā pašvaldība.
Nekustamais īpašums nepieciešams, lai ELFLA konkursa ietvaros būtu iespējams izveidot dienas
centru, kurā Mucenieku ciema iedzīvotāji, tajā skaitā bērni un jaunieši varētu saturīgi pavadīt
brīvo laiku.
Konstatēts, ka šobrīd nekustamo īpašumu „Jaunceltne 2-6”, dz. 8, Mucenieki, Ropažu novads,
nomā Anita Jansone ģimenes ārsta prakses vietas nodrošināšanai. Nomas līgums noslēgts līdz
2016. gada 29. oktobrim.
Tāpat konstatēts, ka starp Anitu Jansoni un SIA „Ciemats” ir noslēgts dzīvokļa
apsaimniekošanas un uzturēšanas līgums.
Anita Jansone mutiski izteikusi piekrišanu atbrīvot nekustamo īpašumu „Jaunceltne 2-6”, dz. 8,
ja viņai tiks nodrošinātas citas atbilstošas telpas, t.i. telpas tās pašas ēkas pirmajā stāvā, kur
šobrīd atrodas SIA „Ciemats” kase.
SIA „Ciemats” mutiski piekritis telpas pirmajā stāvā atbrīvot un kasi pārcelt citur.
Nekustamā īpašuma bilances vērtība Ls 9032,43.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā sniegt organizatorisku un finansiālu
palīdzību ārpusskolas mācību un izglītības atbalsta iestādēm.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.02.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzaicināt Anitu Jansoni noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma „Jaunceltne 2-6”, dz. 8,
Mucenieki, Ropažu novads, nomas līguma izbeigšanu un noslēgt nomas līgumu par telpu
„Jaunceltne 2-6”, dz. 11, Mucenieki, Ropažu novads, nomu ar tādiem pašiem būtiskākajiem
nosacījumiem, kādi ir spēkā esošajā nomas līgumā.
2. Pēc vienošanās par nomas līguma izbeigšanu noslēgšanas ar Anitu Jansoni, noslēgt
patapinājuma līgumu ar Biedrību „ Attīstības centrs „Mucenieki”” par nekustamā īpašuma
„Jaunceltne 2-6”, dz. 8, Mucenieki, Ropažu novads, patapināšanu uz 7 gadiem vai kamēr
biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ja biedrībai 7 gadu termiņā zūd
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līgums tiek izbeigts ar sabiedriskā labuma
organizācijas statusa zušanas dienu.
3. Segt telpu „Jaunceltne 2-6”, dz. 8, Mucenieki, Ropažu novads, apsaimniekošanas maksu un
maksu par komunālajiem pakalpojumiem.
4. Segt biedrībai izdevumus par elektroenerģijas patēriņu 50% apmērā no patērētā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
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19.§
Par Ropažu novada pašvaldības ceļa klašu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un par autoceļu klašu
piemērošanu Ropažu novada pašvaldības ceļiem, un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.02.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autoceļus šādās klasēs:
C klase – visu apdzīvoto ciemu ielu un ceļu segumiem un šādiem pašvaldības ceļiem
- Mintūži – Silmači
- V68 – Mintūži
- V68 – AGA
- Bajārkrogs – Bajāri
- Bajāri – Kākciems
- Zītari – Purmaļi
- Ropaži – Oliņas
- Jasmīni – Ozoliņi – Lielkangari
- Bitnieki – Mežkalpi
- Linglauči – Līgotnes
- Stīpnieki – Līgotnes
- Eglītes – Tūrkalne
- P 4 – Vāverliepas
D klase – visi pārējie pašvaldības ceļi (ceļu saraksts un shēma pielikumā).
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
20.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par
pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”
Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu
un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā” V. daļas 24. punktu, saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr. 2, un saskaņā ar Finanšu komitejas
14.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Papildināt 28.04.2010. Ropažu novada pašvaldības noteikumus „Maksa par
pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes
ar 11. punktu, izsakot to šādā redakcijā :
„11. Maksas pakalpojumi Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā – aprūpes
mājās pakalpojumi
11.1. vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija ir virs Ls 180,00 - maksa par
aprūpes mājās pakalpojumu ir Ls 1,25 stundā;
11.2. personām, kurām ir apgādnieki, aprūpes mājās pakalpojums – Ls 2,50
stundā;
11.3. personām, kuras saņem pabalstu invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša
kopšana, aprūpes mājās pakalpojums – Ls 2,50 stundā.
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2. Personas samaksu veic pēc aprūpes mājās saņemtajiem pakalpojumiem 1 reizi mēnesī
samaksājot Ropažu novada pašvaldības kasē.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai S.Cibuļskai kontrolēt
lēmuma izpildi.
4. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai, Finanšu un
grāmatvedības daļai.
5. Grozījumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
21.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālā dienesta filiālei paredzēto telpu remontam
Skolas ielā 1, Zaķumuižā
Pamatojoties uz 08.02.2012. Sociālo jautājumu komitejas lēmumu „Par Sociālā dienesta
darbinieku pieņemšanas darba laiku Ropažu novada ciemos : Zaķumuižā, Silakrogā, Muceniekos
un ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas, deputātes Lijas Lidijas Baterevskas
ieteikumu par naudas līdzekļu piešķiršanu kosmētiskam remontam, sanitārā mezgla izveidošanai,
Sociālā dienesta filiālei paredzētajās telpās Skolas ielā 1, Zaķumuižā, Sociālā dienesta vadītājas
Sarmītes Cibuļskas skaidrojumu, kādā stāvoklī ir telpas, kuras ir paredzētas Sociālā dienesta
filiāles izveidošanai un priekšlikumu iesaistīt sabiedriski lietderīgo darbu veikšanā sociālā
dienesta klientus, kuri saņem GMI pabalstu, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.02.2012.
sēdes atzinumu Prot.Nr. 2, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Paredzēt finanšu līdzekļus līdz Ls 5000,00 kosmētiskam remontam, esošā sanitārā
mezgla uzlabošanai, Sociālā dienesta filiālei paredzētajās telpās Skolas ielā 1,
Zaķumuižā.
2. Finanšu līdzekļus paredzēt no tautsaimniecības līdzekļiem.
3. Lai veiktu cenu aptauju, SIA „Vilkme” sagatavot darba tāmi Sociālā dienesta filiālei
paredzētajās telpās Skolas ielā 1, Zaķumuižā – kosmētiskajam remontam, esošā
sanitārā mezgla uzlabošanai.
22.§
Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs un
pārējās pirmsskolas izglītības iestādēs
Izskatot jautājumu par izglītības maksas daļēju kompensāciju privātajās pirmskolas izglītības
iestādēs un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto,
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.02.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr. 3, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Bērniem, kas deklarēti Ropažu novada pašvaldībā un apmeklē licenzētas privātās
pirmsskolas izglītības iestādes, apmaksāt izglītības izdevumus apmērā, kas vienlīdzīgi ar
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības vidējiem izdevumiem gadā uz vienu
bērnu.
2. Nelicenzētās privātajās izglītības iestādēs vai pieskatīšanās grupās pašvaldības
deklarētiem pirmskolas bērniem samaksāt līdz Ls 70.00 mēnesī.
3. Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
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- vecāku iesniegums,
- izglītības iestādes apliecinājums par uzņemšanu,
- licenzētas izglītības iestādes programmas licences kopiju,
- pašvaldības izglītības iestāžu „Annele” un Zaķumuižas pamatskolas apliecinājumu par to,
ka nevar bērnus uzņemt šajās izglītības iestādēs (var arī elektroniski).
4. Lēmumu nosūtīt izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai, pašvaldības izglītības
iestādēm, izglītības darba speciālistam.
5. Uzdot izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmumu.
23.§
Par Daigas Stepiņas iesniegumu
Izskatot 25.01.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Daigas Stepiņas, p.k./personas kods/,
dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas meitas Lotes Legzdiņas, p.k./personas kods/ audzināšanu un
izglītošanu privātā pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) „Knābis” maksas daļēju
kompensāciju. Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu protokols Nr.3, 22.§ „Par
pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs un pārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs”, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.02.2012.
sēdes atzinumu Prot.Nr. 3, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mazo bērnu skola Knābis”, Reģ.Nr. 40003565893, juridiskā
adrese: Ūnijas iela 5, Rīga, LV 1039 par Lotes Legzdiņas, p.k. /personas kods/ maksas
daļēju kompensāciju līdz Ls 70.00 apmērā. Līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīža
līdz 2012.gada 31. decembrim.
2. Samaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu, SIA „Mazo bērnu
skola Knābis” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
Uzsākot 2012./2013. mācību gadu pašvaldībā jāiesniedz izziņa par apmācības
turpināšanu šajā izglītības iestādē.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Mazo bērnu skola Knābis”.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
24.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.01.2012.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2012.gada budžetu”, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaksas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs vienam
skolēnam/audzēknim ar 01.01.2012.:
- Ropažu vidusskola – 44.07 Ls/mēn.;
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Zaķumuižas pamatskola, t.sk. pirmskola – 67.23 Ls/mēn.;
PII Annele – 108.88 Ls/mēn.
(aprēķins pielikumā)
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu vidusskolai;
- Zaķumuižas pamatskolai;
- PII Annele;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba organizatoram A.Cibuļskim;
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
-

25.§
Par pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas Agitas Rubenes
iesniegtos aktualizētos grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā un pamatojoties uz LR MK
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” par
izmaiņām, kas stājas spēkā ar 01.01.2012., un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā
(nolikumi pielikumā).
2. Atzīt par spēkā neesošiem Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus, kas
apstiprināti 25.10.2011. Ropažu novada domes sēdē Prot. Nr.18, 31. §.
3. Noteikt Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai
Rubenei organizēt grāmatvedības nolikumu glabāšanu.
26.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Foto un video jaunrades un
montāžas pulciņš „Kamera-Motors-Dublis1””
Pamatojoties uz biedrības „Attīstības centrs Mucenieki” valdes priekšsēdētāja Normunda
Vagaļa iesniegumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Foto
un video jaunrades un montāžas pulciņš „Kamera-Motors-Dublis1”” un pamatojoties uz likumu
„Par Pašvaldībām” 15.panta, 1. daļas 4.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas)
biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”, Reģ.Nr. 40008180734, juridiskā adrese –
„Bunduļi”-8, Mucenieki, Ropažu novads, LAP ELFLA projektam „Foto un video
jaunrades un montāžas pulciņš „Kamera-Motors-Dublis1””, realizācijai 10% apmērā LVL 257,14 no projekta kopējām attiecināmām izmaksām ( LVL 2571,38, t.sk. PVN ) ,
paredzot līdzfinansējumu 2012.gada attīstības budžeta līdzekļos.
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Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
2571,38
t.sk. attiecināmās izmaksas
2571,38
Pašvaldības līdzfinansējums
257,14 (10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
2314,24 (90% no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 257,14
līdzfinansējums
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt līgumu ar biedrību
„Attīstības centrs Mucenieki” par projekta līdzfinansējumu.
3. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 257,14 apmērā 5 darba
dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu (kopiju) un rēķina
saņemšanas no biedrības „Attīstības centrs Mucenieki”.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
27.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma
izveide ciematā Mucenieki”
Pamatojoties uz biedrības „Attīstības centrs Mucenieki” valdes priekšsēdētāja Normunda
Vagaļa iesniegumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Bērnu
aktīvās atpūtas laukuma izveide ciematā Mucenieki” un pamatojoties uz likumu „Par
Pašvaldībām” 15.panta, 1. daļas 6.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas)biedrībai
„Attīstības centrs Mucenieki” Reģ.Nr. 40008180734, juridiskā adrese – „Bunduļi”-8,
Mucenieki, Ropažu novads, LAP ELFLA projektam „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma
izveide ciematā Mucenieki”, realizācijai 10% apmērā - LVL 549,00 no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām ( LVL 5490,00, t.sk. PVN ) , paredzot līdzfinansējumu
2012.gada attīstības budžeta līdzekļos.
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
5490,00
t.sk. attiecināmās izmaksas
5490,00
Pašvaldības līdzfinansējums
549,00 (10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
4941,00 (90% no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 549,00
līdzfinansējums
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt līgumu ar biedrību
„Attīstības centrs Mucenieki” par projekta līdzfinansējumu.
3. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 549,00 apmērā 5 darba
dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu (kopiju) un rēķina
saņemšanas no biedrības „Attīstības centrs Mucenieki”.
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4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
28.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Dienas centra izveide ciematā
Mucenieki”
Pamatojoties uz biedrības „Attīstības centrs Mucenieki” valdes priekšsēdētāja Normunda
Vagaļa iesniegumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu LAP ELFLA projektam „Dienas
centra izveide ciematā Mucenieki” un pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām” 15.panta, 1.
daļas 4.punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.02.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu ( pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas) biedrībai
„Attīstības centrs Mucenieki”, Reģ.Nr. 40008180734, juridiskā adrese – „Bunduļi”-8,
Mucenieki, Ropažu novads, LAP ELFLA projektam „Dienas centra izveide ciematā
Mucenieki”, realizācijai 10% apmērā - LVL 342,79 no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām ( LVL 3427,91, t.sk. PVN ) , paredzot līdzfinansējumu 2012.gada attīstības
budžeta līdzekļos.
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
3427,91
t.sk. attiecināmās izmaksas
3427,91
Pašvaldības līdzfinansējums
342,79 (10% no attiecināmām izmaksām )
Publiskais finansējums
3085, 12 (90%no attiecināmām izmaksām )
t.sk. neattiecināmās izmaksās no 0.00
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pašvaldības
kopējais 342,79
līdzfinansējums
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt līgumu ar biedrību
„Attīstības centrs Mucenieki” par projekta līdzfinansējumu.
3. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 342,79 apmērā 5 darba
dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu (kopiju) un rēķina
saņemšanas no biedrības „Attīstības centrs Mucenieki”.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
29.§
Par SIA „Ciemats” atbildīgā darbinieka atalgojuma apstiprināšanu
23.01.2012. par Ropažu novada „Ciemats” SIA atbildīgo darbinieku iecelts Edgars Razgaila.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14. panta 6. daļa
nosaka, ka: „Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam
darbiniekam, izņemot gadījumus, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks
pienākumus pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu
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saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros, nosaka pašvaldība saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem.”
Atlīdzības apmērā aprēķinu nosaka 30.03.2010. MK noteikumi Nr. 311 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”.
Minēto Ministru kabineta noteikumu 13. punkts nosaka, ka: „Mēnešalgu pašvaldības
atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.
Atbildīgo darbinieku par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.”
Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu pielikumu, Ropažu novada pašvaldības
„Ciemats” SIA ir maza kapitālsabiedrība, līdz ar to atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais
apmērs (latos) nedrīkst pārsniegt Ls 128,00.
Lēmumprojekts paredz:
1) Noteikt Ropažu novada pašvaldības „Ciemats” SIA atbildīgajam darbiniekam Edgaram
Razgailam mēnešalgu Ls 128,00 apmērā no atbildīgā darbinieka iecelšanas brīža;
2) Lēmumprojekta izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
3) Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada „Ciemats” SIA;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
Ropažu novada domes deputāti atklāti balso par iesniegto lēmumprojektu.
Atklātās balsošanas rezultāts: „Par”- 1 balss (I.Gailītis), „Pret”- 8 balsis (Z.Blaus, S.Šukste,
A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, L.L.Batarevska, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Atturas”- 4 balsis (A.Kleins, K.T.Hēla, G.Siliņš, I.Līdacis),
Nesaņemot pietiekamu skaitu balsu Ropažu novada dome noraida lēmumprojektu.
30.§
Par SIA „VILKME” atbildīgā darbinieka atalgojuma apstiprināšanu
23.01.2012. par SIA „VILKME” atbildīgo darbinieku iecelts Edgars Razgaila.
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14. panta 6. daļa
nosaka, ka: „Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam
darbiniekam, izņemot gadījumus, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks
pienākumus pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu
saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros, nosaka pašvaldība saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem.”
Atlīdzības apmērā aprēķinu nosaka 30.03.2010. MK noteikumi Nr. 311 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”.
Minēto Ministru kabineta noteikumu 13. punkts nosaka, ka: „Mēnešalgu pašvaldības
atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.
Atbildīgo darbinieku par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.”
Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu pielikumu, SIA „VILKME” ir maza
kapitālsabiedrība, līdz ar to atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais apmērs (latos) nedrīkst
pārsniegt Ls 128,00,
Lēmumprojekts paredz:
1) Noteikt SIA „VILKME” atbildīgajam darbiniekam Edgaram Razgailam mēnešalgu Ls
128,00 apmērā no atbildīgā darbinieka iecelšanas brīža;
2) Lēmumprojekta izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
3) Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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- SIA „VILKME” ;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
Ropažu novada domes deputāti atklāti balso par iesniegto lēmumprojektu.
Atklātās balsošanas rezultāts: „Par”- 1 balss (I.Gailītis), „Pret”- 8 balsis (Z.Blaus, S.Šukste,
A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, L.L.Batarevska, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Atturas”- 4 balsis (A.Kleins, K.T.Hēla, G.Siliņš, I.Līdacis),
Nesaņemot pietiekamu skaitu balsu Ropažu novada dome noraida lēmumprojektu.
31.§
Par finansiālu atbalstu Angelinai Kučvaļskai
Izskatot, Nataļjas Kučvaļskas, p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/ par finanšu līdzekļu
piešķiršanu meitai Angelinai Kučvaļskai, p.k./personas kods/, sakarā ar piedalīšanos pasaules
mēroga sacensībās 11.03.2012. daiļslidošanā Holandē,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Angelinai Kučvaļskai Ls 100.00 par piedalīšanos pasaules mēroga sacensībās
11.03.2012. Holandē, no Ropažu sporta centra finanšu līdzekļiem.
2. Lēmumu nosūtīt Nataļjai Kučvaļskai, izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai un
Sporta centra vadītājai.
3. Uzdot izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
32.§
Par juridiskās adreses reģistrēšanu pašvaldības īpašumā
Izskatot 20.02.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto nodibinājuma „Ropažu novada
Kultūras atbalsta fonds” iesniegumu par atļauju izmantot adresi – Sporta iela 2, k-2, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135 (Ropažu Kultūras un izglītības centrs) kā fonda juridisko adresi
korespondences saņemšanai,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nodibinājumam „Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds” izmantot adresi – Sporta
iela 2, k-2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135 (Ropažu Kultūras un izglītības centrs) kā
fonda juridisko adresi korespondences saņemšanai.
2. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Nodibinājumam „Ropažu novada Kultūras atbalsta fonds”;
- Ropažu Kultūras un izglītības centram;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.
33.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
1. Izskatot 31.01.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto L.B., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liģeri”-2 nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā trūcīgai
ģimenei (personai)
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un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.421 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.12.2011.līdz 31.05.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - L.B., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Līģeri”-2, kadastra Nr. 8084-900-0775,–
lietošanas mērķis (0701) vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 66.79;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksā saskaņā ar saistību rakstu
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,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt L.B., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 19.48 (par periodu no 01.01.2012. līdz 31.05.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot 12.01.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto L.M., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jugla”-99 nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā trūcīgai
ģimenei (personai)
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.435 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.12.2011.līdz 31.05.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - L.M., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Jugla 99”, kadastra Nr. 8084-004-0057;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 18.63;
- 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,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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Samazināt L.M., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 5.43 (par periodu no 01.01.2012. līdz 31.05.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot 16.01.2012.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.357 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.10.2011.līdz 31.03.2012;
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,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt J.G., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 7.92 (par periodu no 01.01.2012. līdz 31.03.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot 14.02.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ā.K., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Priednieki” nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā pirmās
(1) grupas invalīdei
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Invalīda apliecības Nr.548727 kopija no 26.01.2012.līdz 18.01.2013;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Ā.K., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Priednieki”, kadastra Nr. 8084-009-0259;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -69.60, tajā skaitā par
zemi Ls 45.64, par dzīvojamo māju – Ls 23.96
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un 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 2.3.1. apakšpunktu, kas
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nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošam I
grupas invalīdam,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Ā.K., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 31.90 (par periodu no 01.02.2012. līdz 31.12.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot 16.02.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto A.K., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežtaubas” nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā
otrās(2) grupas invalīdei
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Otrās (2) grupas invaliditāte, VDEĀVK lēmums Nr.42-2011-240 no 27.01.2011.līdz
26.01.2013;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - A.K., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Mežtaubas”, kadastra Nr. 8084-011-0210;
- nekustamā īpašuma nodoklis ( zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls -15.06,
- 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 2.3.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošam 2
grupas invalīdam, kā arī pamatojoties uz šo noteikumu 1.5. punktu „Ja atvieglojumu
pieprasītājam, pieder vairāki nekustamie īpašumi, tad atvieglojumu piemēro par vienu
nekustamo īpašumu pēc personas izvēles”,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt A.K., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 7.53 (par periodu no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot 20.02.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto A.B., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā otrās (2) grupas
invalīdam
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Otrās (2) grupas invaliditāte, VDEĀVK lēmums Nr.30-2011-6552 no 22.06.2011.līdz
21.06.2012.
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka 27

A.B., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
īpašumā nekustamais īpašums „Kalnmuižas 2”, kadastra Nr. 8084-900-1206;
nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -34.63, tajā skaitā par
zemi Ls 30.53, par mājokli Ls 4.10,
- 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 2.3.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošam 2
grupas invalīdam , kā arī pamatojoties uz šo noteikumu 1.5. punktu „Ja atvieglojumu
pieprasītājam, pieder vairāki nekustamie īpašumi, tad atvieglojumu piemēro par vienu
nekustamo īpašumu pēc personas izvēles,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
-

Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt A.B., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par nekustamo īpašumu
„Kalnmuižas 2”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 8.20 (par periodu no 01.01.2012. līdz
21.06.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot 01.02.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto M.V., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā daudzbērnu
ģimenei, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Pases kopija,
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - M.V., deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Viesturi”, kadastra Nr. 8084-010-0025;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -13.07, tajā skaitā par
zemi Ls 3.98, par dzīvojamo māju Ls 9.09,
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 2.3.4. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā daudzbērnu
ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt M.V., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma nodokli par
Ls 6.54.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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34.§
Par Zaķumuižas pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes papildus grupiņu telpu izbūvi
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Ivara Gailīša priekšlikumu par Zaķumuižas
pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes papildus grupiņu telpu izbūvi,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai un Būvvaldei sagatavot uz marta Finanšu
komitejas sēdi Zaķumuižas pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes daļas (2-4 grupas)
izbūves iespējamos tehniskos risinājumus un 2012.gada pašvaldības finanšu iespējas.
2. Uzdot izpilddirektoram J.Putniņam organizēt ēkas tehniskās apsekošanas un tehniskā
projekta izstrādes cenu aptauju un iesniegt uz marta Finanšu sēdi iespējamā finansējuma
apjomus.
3. Uzdot Attīstības daļas vadītājai Evai Habernkornei-Vimbai apzināt iespējamā ES fondu
finansējuma piesaistes iespējas šim projektam un iesniegt priekšlikumus uz marta
Finanšu sēdi.
4. Lēmumu nosūtīt Izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai, Būvvaldei un
Attīstības daļai.
35.§
Par Ropažu pirmskolas izglītības iestādes Annele papildus
grupiņu telpu izbūvi
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Ivara Gailīša priekšlikumu par Ropažu pirmskolas
izglītības iestādes Annele papildus grupiņu telpu izbūvi,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai un Būvvaldei sagatavot uz marta Finanšu
komitejas sēdi Ropažu pirmskolas izglītības iestādes daļas (2-4 grupas) izbūves
iespējamos tehniskos risinājumus un 2012.gada pašvaldības finanšu iespējas.
2. Uzdot izpilddirektoram J.Putniņam organizēt tehniskā projekta izstrādes cenu aptauju un
iesniegt uz marta Finanšu sēdi iespējamā finansējuma apjomus.
3. Uzdot Attīstības daļas vadītājai Evai Habernkornei-Vimbai apzināt iespējamā ES fondu
finansējuma piesaistes iespējas šim projektam un iesniegt priekšlikumus uz marta
Finanšu sēdi.
4. Lēmumu nosūtīt Izpilddirektoram, Finanšu un grāmatvedības daļai, Būvvaldei un
Attīstības daļai.
36.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu LAP ELFLA projektiem
Pamatojoties uz biedrību „Cits Silakrogs”, „Attīstības centrs Mucenieki”, „Novada kaimiņu
sadarbība” dalību LAP ELFLA projektu konkursā par rotaļu laukumu izveidi Ropažu novadā un
pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām” 21.pantu un Ropažu novada saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Neapbūvēta Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes
gabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Iznomāt zemes vienību 200m2 platībā no zemes gabala 80840070008 Silakrogā biedrībai
„Cits Silakrogs” reģ. Nr. 50008185381, jur. adrese – Priedes 1-52, Silakrogs, Ropažu novads,
bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvei (ar nosacījumu, ka līgums stājas spēkā brīdī, kad
iesniegtais projekta pieteikums ar LAD lēmumu ir apstiprināts) projekta „Bērnu un jauniešu
rotaļu laukums Silakrogā” ietvaros, uz laiku līdz 8 gadiem, nosakot nomas maksu 5,00 Ls vai ne
mazāk kā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
2. Iznomāt zemes vienību 200m2 platībā no zemes gabala 80840080350 Zaķumuižā biedrībai
„Novada kaimiņu sadarbība” reģ. Nr. 40008135552, jur. adrese – Vidzemes prospekts 6-20,
Zaķumuiža, Ropažu novads, bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvei (ar nosacījumu, ka līgums
stājas spēkā brīdī, kad iesniegtais projekta pieteikums ar LAD lēmumu ir apstiprināts) projekta
„Bērnu spēļu laukuma labiekārtošana Ropažu novada Zaķumuižā” ietvaros, uz laiku līdz 8
gadiem, , nosakot nomas maksu 5,00 Ls vai ne mazāk kā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības
gadā.
3. Iznomāt zemes vienību 200m2 platībā no zemes gabala 80840090623 Ropažos biedrībai Dzīb
„Pirmā māja” reģ. Nr. 50008140061, jur. adrese – Rīgas iela 14-10, Ropaži, Ropažu novads,
bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvei (ar nosacījumu, ka līgums stājas spēkā brīdī, kad
iesniegtais projekta pieteikums ar LAD lēmumu ir apstiprināts) projekta „Bērnums rotaļu un
kustību lauku ” ietvaros, uz laiku līdz 8 gadiem, , nosakot nomas maksu 5,00 Ls vai ne mazāk kā
1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Patapināt zemes vienību 200m2 platībā no zemes gabala 80840060009 Muceniekos biedrībai
„Attīstības centrs Mucenieki” reģ. Nr. 40008180734, jur. adrese – „Bunduļi”-8, Mucenieki,
Ropažu novads, bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvei (ar nosacījumu, ka līgums stājas spēkā
brīdī, kad iesniegtais projekta pieteikums ar LAD lēmumu ir apstiprināts) projekta „Bērnu
aktīvās atpūtas laukuma izveide ciematā Mucenieki ” ietvaros, uz laiku līdz 8 gadiem.
5. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt nomas un patapinājuma
līgumus ar biedrībām „Attīstības centrs Mucenieki”, „Cits Silakrogs”, Dzīb „Pirmā māja” un
„Novada kaimiņu sadarbība”.
6. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt biedrībai „Attīstības centrs Mucenieki”, „Cits
Silakrogs”, Dzīb „Pirmā māja” un „Novada kaimiņu sadarbība”, pašvaldības finanšu un
grāmatvedības daļai un Attīstības daļai.
37.§
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 23.01.2012. līdz 17.02.2012.:
2-6/17
Par pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu
2-6/18
Par būvdarbu sarakstu iesniegšanu
2-6/19
Par būvdarbu sarakstu iesniegšanu
2-6/20
Par paskaidrojuma sniegšanu
2-6/21
Par pašvaldības nekustamo īpašumu psekošanu
2-6/22
Par Ropažu un Silakroga katlu mājās uzstādīto katlu automātikas uzglabāšanu
2-6/23
Par paskaidrojuma sniegšanu
2-6/24
Par darbinieku novērtēšanu
2-6/25
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/26
Par iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ropažu novada Zaķumuižas
pamatskolā”
2-6/27
Par līguma laušanu ar Izpildītāju
2-6/28
Par celtnieku darbarīku un inventāra pieņemšanu glabāšanā
2-6/29
Par dzīvokļa apsekošanu un darbu tāmes sastādīšanu
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2-6/30
2-6/31
2-6/32

Nr.8-p
Nr.9-p
Nr.10-p
Nr.11-p
Nr.12-p
Nr.13-p
Nr.14-p
Nr.15-p
Nr.16-p
Nr.17-p
Nr.18-p
Nr.19-p

Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu
Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu
Par dienas uztura naudas izmaksu
- personāla jautājumos laika periodā no 23.01.2012. līdz 17.02.2012.:
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Antoni
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar M.Kornu
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar S.Liepiņu
Par grozījumiem 05.08.2009. darba līgumā Nr.45
Par semināra dalības maksu
Par grozījumiem 05.12.2011. darba līgumā Nr.38 un 06.12.2011. darba līgumā
Nr.40
Par grozījumiem 01.09.2008. darba līgumā Nr.24
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar G.Kukuli
Par L. Jodzēvičas dalību seminārā
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar K.Dreismani
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Bleiju
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Jubeli

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 23.01.2012. līdz 17.02.2012.:
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I. Krotei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Gremzei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.Eglājai
Par atvaļinājuma bez darba samaksas piešķiršanu I. Leišavniekam
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu SIA „Vilkme” valdes loceklim
V.Šīrantam
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Nr.3-at
Nr.4-at
Nr.5-at
Nr.6-at
Nr.7-at

38.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada MARTĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
14.03.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.03.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
14.03.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
13.03.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
20.03.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
28.03.2012.
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 22.02.2012. sēde slēgta plkst. 1800
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis
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/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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