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Nr.4

Darba kārtība:
Prezentācijas:
1. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta prezentācija par bezmaksas Eiropas
Savienības atbalstu pārtikas pakām
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par Oļģerta Guļko iesnieguma izskatīšanu
3. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
Dzīvokļu komisijas atzinumi
4. Par Jeļenas Ohrimenko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
5. Par Dāvida Čerepaņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Sigitu Graudiņu
7. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Anželiku Vorobjovu
Attīstības komitejas atzinumi
8. Par prezentāciju satiksmes drošības uzlabojumi Ropažu ciemā
9. Par detalplānojuma „Priežmeži” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
10. Par zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 014 0065 piekritību Ropažu novada pašvaldībai
un nosaukuma piešķiršanu
11. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā„Pēterīši”, Ropažu novads
12. Par novada nozīmes attīstības centru noteikšanu
Finanšu komitejas atzinumi
13. Par personu, kuras noslēgušas vienošanās par piedalīšanos darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, apdrošināšanu
14. Par mobilā telefona iegādi Sociālajam dienestam
15. Par finansiālu atbalstu Gunvaldim Albiņam
16. Par finansiālu atbalstu Jānim Rūnam
17. Par Lauras Daukštes-Pudules iesniegumu
18. Par Ropažu novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu
19. Par Irinas Oleščukas iesniegumu
20. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu Jaunceltne 2 māja 6 daudzdzīvokļu mājā Ropažu
novada Mucenieki Jaunceltne 2 māja 6 un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
21. Par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu ar Anitu Briedi
22. Par prezentāciju par Ropažu novada bibliotēkas esošo situāciju un nākotnes vīziju
23. Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana,
prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums) projektu
konkursā
24. Par atbalsta sniegšanu biedrībai Dzīb „Pirmā māja”

25. Par līdzekļu pārvirzīšanu Zaķumuižas pamatskolas žoga un vārtu izveidei
26. Par Zaķumuižas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi
27. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
29. Par zemes nomas līgumu slēgšanu LAP ELFLA un EZF projektiem
30. Par pašvaldības transportlīdzekļa norakstīšanu
31. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Stacijai Augšciems” tehniskās apsekošanas un jumta
tāmes sastādīšanas veikšanai
32. Par pašvaldības teritoriju iznomāšanu SIA „Vilkme”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
34. Par elektroenerģijas, tās sadales sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu līgumu
slēgšanu Ropažu novada pašvaldības vajadzībām
35. Par Saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā” apstiprināšanu
36. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
37. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada APRĪLĪ

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 28.03.2012. 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
Ivo Skudiķis
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Valdis Vucens

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
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands Felkers

SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats” valdes loceklis Andris Bartkevičs
SIA „Ciemats” namu pārvaldniece Daiga Vītola
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 novada informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija Bināne
Ropažu novada informācijas centra vadītāja Dace Smukša
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs

Sēdē nepiedalās:

Raimonds Skrebs (attaisnojošu iemeslu dēļ)
KlaudijaTerēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča

Ropažu novada domes 28.03.2012. sēde atklāta plkst. 14.05
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1.§
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta prezentācija par bezmaksas Eiropas
Savienības pārtikas pakām
Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska iepazīstina klātesošos par bezmaksas Eiropas
Savienības pārtikas pakām,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
2.§
Par Oļģerta Guļko iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.02.2012. saņemto Oļgerta Guļko, p.k./personas kods/,
deklarēts /adrese/, iesniegumu ar lūgumu pārskatīt lēmumu par trūcīgas/ maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa atteikšanu un sociālās palīdzības atteikšanu, jo uzskata, ka palīdzība
atteikta sakarā ar to, ka O.Guļko dažus gadus atpakaļ bija konflikts ar Sociālā dienesta vadītāju,
un iepriekšējo Domes priekšsēdētāju.
Ropažu novada Sociālajā dienestā par O.Guļko ir sekojoša informācija:
Īzvērtējot O.Guļko ģimenes (kopā ar brāli Jāni Guļko) ienākumus 10.01.2012.
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 01.01.2012. līdz 30.06.2012.
Oļgertam Guļko kopā ar Jāni Guļko piešķirts pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai(GMI) Ls 56,22 mēnesī
24.01.2012. Sociālais dienests veica O.Guļko sadzīves apstākļu apsekošanu dzīves
vietā /adrese/. Apsekošanas laikā mājās bija Jānis Guļko , kurš apliecināja, ka brālis
Oļģerts Guļko ikdienā dzīvo Rīgā uz /adrese/ atbrauc tikai ciemos. Apsekošanas
laikā konstatēts, ka O.Guļko ir sniedzis nepatiesas ziņas par savu dzīves vietu.
31.01.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sēdē izvērtējot esošo
informāciju, kas iegūta apsekojot O.Guļko norādītajā dzīves vietā /adrese/ un
pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 31 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā” 34.34.7. punktu – Sociālajam
dienestam ir tiesības atteikt pabalstu ( izņemot 6.3,6.6,6.7,6.8, punktos minēto ), ja
kāds no ģimenes locekļiem atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos
pierādījumus un dokumentus, sniedz nepatiesas ziņas
Sakarā ar to, ka Oļģerts Guļko ir iesniedzis iesniegumu par Sociālā dienesta lēmumu
pārskatīšanu, personai 05.03.2012. tika nosūtīts aicinājums ierasties 14.03.2012. plkst. 15.30 uz
Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdi, lai sniegtu savu viedokli.
O.Guļko ieradās uz sēdi un sniedza sekojošo informāciju :
O.Guļko apgalvo, ka gandrīz vienmēr dzīvo /adrese/;
Dažreiz aizbrauc pie māsa, kas dzīvo /adrese/;
Uz Rīgu brauc ar sabiedrisko transportu, vai izmanto īpašumā esošu automašīnu;
O.Guļko īpašumā ir automašīna, kuru izmanto draugs;
O.Guļko ir autovadītāja apliecība, tāpēc viņš brauc, bet draugs lej degvielu, naudu
par mašīnas izmantošanu draugs nemaksā;
O.Guļko stāsta, ka slimo ar vairogdziedzera saslimšanu, lieto medikamentus, kas ir
bezmaksas;
O.Guļko stāsta, ka 28.03.2012. mājām /adrese/, būs izsole un tad iespējams būs
jāgriežas pēc palīdzības par citas dzīves vietas ierādīšanu.
Izvērtējot iegūto informāciju, ko sniedza O.Guļko un sakarā ar to, ka nav dokumentālu
pierādījumu par to, ka persona strādā, pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 32.pantu, MK noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 2.punktu, kā arī pamatojoties uz Ropažu novada
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pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novadā „punktu 12.,12.1. punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.03.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās A.Cibuļskis
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta 31.01.2012. sēdes lēmumu Nr.
4§ 2 Par trūcīgas /maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa atteikumu O.Guļko
ģimenei un Sociālā dienesta 13.01.2012. sēdes lēmumu Nr. 4.§ 5 Par sociālās
palīdzības atteikšanu O.Guļko ģimenei.
2. Atkārtoti veikt O.Guļko sadzīves apstākļu apsekošanu dzīves vietā /adrese/.
3. O.Guļko Sociālajā dienestā iesniegt bankas konta izdrukas par pēdējiem 6
mēnešiem.
4. Izvērtēt O.Guļko ienākumus. Pēc personas ienākumu izvērtēšanas Sociālam
dienestam lemt par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
atjaunošanu O.Guļko.
5. Pēc ienākumu izvērtēšanas Sociālam dienestam lemt par pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu O.Guļko.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 16.02.2012. iesniegto I.Š., p.k./personas
kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Pārupes,
dzīvoklis Nr. 5, Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu
komitejas 14.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Pārupes, dzīvoklis Nr.
5, īres līgumu ar I.Š. uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
2. I.Š. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu I.Š., /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 06.02.2012. iesniegto V.L.,
p.k./personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Priedes 3-61, istaba Nr. 1, Silakrogs, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogā, Priedes 3-61, istaba
Nr. 1 īres līgumu ar V.L. uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
2. V.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu V.L., /adrese/ un Ropažu novada pašvaldības Sociālajam
dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 01.03.2012. iesniegto J.M., p.k.
/personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.4, Augšciems, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciems, stacija Augšciems,
dzīvoklis Nr. 4, īres līgumu ar J.M. uz laiku no 24.09.2011. līdz 31.03.2012.
2. J.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu J.M., /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.

4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 05.03.2012. iesniegto D.Š.,
p.k./personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Rīgas iela 12-17, istaba Nr. 1, Ropaži, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela 12-17, istaba
Nr. 1, īres līgumu ar D.Š. uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
2. D.Š. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu D.Š., /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.
5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 09.02.2012. iesniegto P.S. p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Zītari 5 dzīvoklis Nr. 23, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
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dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 14.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
23, īres līgumu ar P.S. uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
2. P.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu P.S., /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.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
4.§
Par Jeļenas Ohrimenko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 27.02.2012. saņemto Yury Cherepanya, personas kods
/personas kods/, 27.02.2012. iesniegumu par Jeļenas Ohrimenko, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Smiltaines”,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.03.2012. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
Jeļenas Ohrimenko deklarētā dzīvesvieta ir „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu
novads, LV 2135;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
28.02.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jeļenai Ohrimenko uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/7) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 13.martam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 13.03.2012. Jeļena Ohrimenko neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Smiltaines”,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 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”,
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un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Jeļenas Ohrimenko, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads,
LV 2135.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Jeļenai Ohrimenko uz deklarēto dzīvesvietu „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu
novads, LV 2135, saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Yuryam
Cherepanyam 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.
5.§
Par Dāvida Čerepaņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 27.02.2012. saņemto Yury Cherepanya, personas kods
/personas kods/, 27.02.2012. iesniegumu par Dāvida Čerepaņa, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Smiltaines”, Tumšupe,
Ropažu novads, LV 2135, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.03.2012. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
Dāvida Čerepaņa deklarētā dzīvesvieta ir „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads,
LV 2135;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
28.02.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Dāvidam Čerepaņam uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/8) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 13.martam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 13.03.2012. Dāvids Čerepaņa neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Smiltaines”,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 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”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Dāvida Čerepaņa, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu novads,
LV 2135.
Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Dāvidam Čerepaņam uz deklarēto dzīvesvietu „Smiltaines”, Tumšupe, Ropažu
novads, LV 2135, saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Yuryam
Cherepanyam 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.
6.§
Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Sigitu Graudiņu
1. 12.03.2012. Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdē Prot. Nr.3§10 tika nolemts
saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” 17. panta pirmo un otro daļu un
18. panta pirmo daļu piedāvāt īrēt pašvaldībai piederošas šādas dzīvojamās telpas :
Adrese
Kopējā Istab Stāv LabiekārtoĪres
Īres
Diena,
platība u
s
juma līmenis
maksas
līguma
kad
skait
apmērs
termiņš
iepazīties
s
Ls/ m²
ar
mēnesī
dzīvojam
o telpu
„Veckang
41.00
1
1
Daļējas labierīcības
Tiks
beztermi
ari” dz.4
m²
(sausā tualete,
precizēta
ņa
iekšējais elektrotīkls,
pie
malkas apkure)
līguma
slēgšanas
„Stacija
43.63
2
2
Labiekārtots
Tiks
beztermi
Kangari”
m²
(ūdensvads, sausā
precizēta
ņa
dz.6
tualete, iekšējais
pie
elektrotīkls, malkas
līguma
apkure)
slēgšanas
Zītari 2
62,5 m²
3
1
Labiekārtots
Tiks
beztermi
dz.16
(aukstā ūdens apgāde, precizēta
ņa
malkas apkure,
pie
labierīcības)
līguma
slēgšanas
2. Ropažu novada pašvaldība piedāvāja dzīvojamās platības „Veckangari” dz.4, Kangaros, Ropažu
novadā, LV 2135, „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu novadā, LV 2135, un „Zītari 2”
dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135, īres tiesības rindas kārtībā personām, kuras
reģistrētas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
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reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība un personas, kuras ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”
3. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra datiem (uz 08.02.2012.) tika piedāvāts Sigitai Graudiņai, personas kods /personas
kods/, (persona, kurai ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. pantu) deklarētā dzīvesvieta „Stacija
Kangari” dz.1, Kangari, Ropažu novads, LV 2135, iepazīties ar dzīvojamām platībām adresē
„Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.
4. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. pantu otro daļu Personai
bija jāiesniedz rakstisks lēmums Ropažu novada pašvaldībai (Sporta iela 1, Ropažos, Ropažu
novadā, LV 2135) par piedāvātajām dzīvojamām platībām.
5. 13.03.2012. reģ.Nr.615 tika saņemts iesniegums no Sigitas Graudiņas
6. 14.03.2012. Dzīvokļu komisija izskatīja 13.03.2012. reģ.Nr.615 S.Graudiņas iesniegumu par
piekrišanu par dzīvojamās platības adresē „Stacija Kangari” dz.6, Kangaros, Ropažu novadā,
īri.
Dzīvokļu komisija pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- 2
balsis (S.Megere-Klevinska, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Sigitai Graudiņai, personas kods /personas kods/ dzīvojošai /adrese/, Ropažu
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu
nov., LV-2135, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka
īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa
īpašnieku) uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākošā īres gada
Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu;
2. Uzdot SIA „Ciemats” viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā organizēt īres un
apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu, LR likumu un normatīvo aktu kārtībā, saskaņā ar
Ropažu novada pašvaldības spēkā esošajiem administratīvajiem aktiem par dzīvojamo
platību adresē „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu nov., LV-2135, iepriekš veicot
saskaņojumus ar finanšu un grāmatvedības daļu;
3. S.Graudiņai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par dzīvojamo
platību adresē „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu nov., LV-2135. Pamatojoties uz
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas līgumi
noslēdzami mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka Persona no līguma
slēgšanas ir atteikusies;
4. Pēc līguma noslēgšanas S.Graudiņai deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam dzīvojamo
telpu īres līgumam adresē - „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu nov., LV-2135;
5. Anulēt S.Graudiņas reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības
palīdzība”;
6. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- S.Graudiņai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/,
- Ropažu novada pašvaldības būvvaldei,
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam,
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7.§
Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Anželiku Vorobjovu
1. 12.03.2012. Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas sēdē Prot. Nr.3§10 tika nolemts
saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” 17. panta pirmo un otro daļu
un 18. panta pirmo daļu piedāvāt īrēt pašvaldībai piederošas šādas dzīvojamās telpas:
Adrese
Kopējā Istab Stāv LabiekārtoĪres
Īres
Diena,
platība u
s
juma līmenis
maksas
līguma
kad
skait
apmērs
termiņš
iepazīties
s
Ls/ m²
ar
mēnesī
dzīvojam
o telpu
„Veckan41.00
1
1
Daļējas labierīcības
Tiks
beztermi
gari” dz.4
m²
(sausā tualete,
precizēta
ņa
iekšējais elektrotīkls,
pie
malkas apkure)
līguma
slēgšanas
„Stacija
43.63
2
2
Labiekārtots
Tiks
beztermi
Kangari”
m²
(ūdensvads, sausā
precizēta
ņa
dz.6
tualete, iekšējais
pie
elektrotīkls, malkas
līguma
apkure)
slēgšanas
Zītari 2
62,5 m²
3
1
Labiekārtots
Tiks
beztermi
dz.16
(aukstā ūdens apgāde, precizēta
ņa
malkas apkure,
pie
labierīcības)
līguma
slēgšanas
2. Ropažu novada pašvaldība piedāvāja dzīvojamās platības „Veckangari” dz.4, Kangaros,
Ropažu novadā, LV 2135, „Stacija Kangari” dz.6, Kangari, Ropažu novadā, LV 2135, un
„Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135, īres tiesības rindas kārtībā personām,
kuras reģistrētas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība un
personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”
3. Pamatojoties uz Gunas Kvaseles 05.03.2012. reģ. Nr. 523 atteikumu no īres tiesību
piedāvājuma uz dzīvojamo platību adresē „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV
2135
4. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra datiem (uz 08.02.2012.) un 05.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu reģ. Nr. 524 no Anželikas Vorobjovas, personas kods /personas kods/, par
dzīvojamo telpu adresē - „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135, īres
piedāvājumu
5. 14.03.2012. Dzīvokļu komisija izskatīja 05.03.2012. reģ.Nr.524 A.Vorobjovas iesniegumu
par dzīvojamās platības adresē „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novadā īres piedāvājumu.
Dzīvokļu komisija pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, un
saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra datiem,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- 2
balsis (S.Megere-Klevinska, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Anželikai Vorobjovai, personas kods /personas kods/, dzīvojošai /adrese/, Ropažu
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu
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novads, LV 2135, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot,
ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa
īpašnieku) uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākošā īres gada
Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu;
2. Uzdot SIA „Ciemats” viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā organizēt īres un
apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu, LR likumu un normatīvo aktu kārtībā, saskaņā ar
Ropažu novada pašvaldības spēkā esošajiem administratīvajiem aktiem par dzīvojamo
platību adresē „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135;
3. A.Vorobjovai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par
dzīvojamo platību adresē „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135. Pamatojoties
uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams
mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka Persona no līguma
slēgšanas ir atteikusies;
4. Pēc līguma noslēgšanas A.Vorobjovai deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam dzīvojamo
telpu īres līgumam adresē - „Zītari 2” dz.16, Tumšupē, Ropažu novads, LV 2135;
5. Mēneša laikā A.Vorobjovai atbrīvot pašvaldības sociālo dzīvojamo platību adresē /adrese/.
6. Anulēt A.Vorobjovas reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības
palīdzība”;
7. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- A.Vorobjovai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- SIA „Ciemats”;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
8.§
Par prezentāciju satiksmes drošības uzlabojumi Ropažu ciemā
Uzklausot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājas vietnieka Aināra Lindes prezentāciju
par satiksmes drošības uzlabojumiem Ropažu ciemā,
Saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3, nolemts lēmumprojektu
virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
” Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai ievietot
projektu e-deputātā.
Deputātiem savus priekšlikumus attiecībā uz projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Ropažu ciemā” rakstveidā iesniegt Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un
lietvedības daļai līdz 23.03.2012.
Izsludināt Publisko apspriešanu par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā.”
Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā
redakcijā:
„Izsludināt Publisko apspriešanu par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā
autoceļa V66 Sidgunda-Ropaži posmā no Rīgas ielas līdz Stadiona ielai un
Stadiona ielā, kā arī uz autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile apdzīvotās ielas
Ropaži robežās.
Sabiedrisko apspriešanu organizēt no 10.04.2012. līdz 09.05.2012.
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Sabiedriskās apspriešanas pasākums interesentiem notiks 23.04.2012. Ropažu
novada Kultūras un Izglītības centrā 2. stāva mazā zālē plkst. 19.00 (adrese Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads).
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītājam
I.Leišavniekam ievietot sludinājumu par satiksmes drošības uzlabojumiem Ropažu
ciemā publisko apspriešanu Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv,
vietējā laikrakstā „Ropažu Vēstis”.”
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav,
„Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš),
Ropažu novada dome nolemj:
Izsludināt Publisko apspriešanu par satiksmes uzlabojumiem Ropažu ciemā
autoceļa V66 Sidgunda-Ropaži posmā no Rīgas ielas līdz Stadiona ielai un Stadiona
ielā, kā arī uz autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile apdzīvotās ielas Ropaži
robežās.
Sabiedrisko apspriešanu organizēt no 10.04.2012. līdz 09.05.2012.
Sabiedriskās apspriešanas pasākums interesentiem notiks 23.04.2012. Ropažu
novada Kultūras un Izglītības centrā 2. stāva mazā zālē plkst. 19.00 (adrese - Sporta
iela 2, Ropaži, Ropažu novads).
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītājam
I.Leišavniekam ievietot sludinājumu par satiksmes drošības uzlabojumiem Ropažu
ciemā publisko apspriešanu Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv,
vietējā laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
9.§
Par detalplānojuma „Priežmeži” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Izskatot SIA „Damsija”, Reģ.Nr.40003875540, juridiskā adrese Brīvības gatve 223, Rīga, LV1039, iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Priežmeži” detālplānojuma 1. redakcijas
publisko apspriešanu un projekta vadītāju Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas
vietnieka Aināra Lindes priekšlikumu par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, G.Siliņš,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist detālplānojuma “Priežmeži”, kadastra Nr.8084 012 0080, 1.redakcijas nodošanai
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Sabiedrisko apspriešanu organizēt no 10.04.2012. līdz 09.05.2012.
Sabiedriskās apspriešanas pasākums interesentiem notiks 23.04.2012. Ropažu novada
pašvaldības ēkas 2. stāva sēžu zālē plkst. 17.00 (adrese - Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu
novads).
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītājam I.Leišavniekam
ievietot sludinājumu par detālplānojuma “Priežmeži” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv, vietējā laikrakstā
„Ropažu Vēstis”.
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10.§
Par zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 014 0065 piekritību Ropažu novada pašvaldībai un
nosaukuma piešķiršanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par zemes gabalu ar kadastra Nr.
8084 014 0065, Ropažu novadā, piekritību Ropažu novada pašvaldībai, tika konstatēts:
1.
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes (padomes)
lēmumu,………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai
Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos
”noteiktajā termiņā.”
2.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.
pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”
3.
Savukārt šeit citētā likuma 6. panta astotās daļas noteikumi nosaka, ka: “lauku apvidu un
pilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. decembrim……nav pieņemts un Valsts zemes
dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums …..par zemes piederību, piekritību
vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves fondā.”
4.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr. 996 “Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.
punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās
ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra
informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā
likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
5.
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 2.punkta noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 014 0065, ir piekritīga Ropažu
novada pašvaldībai 3.2 ha (platība pie kadastrālās uzmērīšanas tiks precizēta);
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
3. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084 014 0065, 3.2ha platībā
nosaukumu „Kārkllejas”, Bajāri, Ropažu novads, LV2135;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
3.1. LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050.
3.2. Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā„Pēterīši”, Ropažu novads
Izskatot Tatjanas Koļedas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2012.gada 16.februāra
iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmežošanu 3 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra
Nr.8084 018 0004:
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40. lēmumu “Par Ropažu
novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un Ropažu novada domes 25.03.2009.
saistošo noteikumu Nr.7 „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un
Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 apstiprināšanu” punktu
9.3.10.”LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (L)” – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas nosaka,
ka lauksaimniecības zemju apmežošanu veic saskaņā ar LR likumdošanu, pamatojoties uz
Ropažu novada domes lēmumu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Peterīši” zemes vienību ar kadastra Nr. 8084 018 0004– 3 ha
platībā, īpašniecei Tatjanai Koļedai, apmežot LR likumdošanā noteiktā kārtībā ar
nosacījumu saskaņot ar HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļa, Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi, Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
2.1. Zemes īpašniecei Tatjanai Koļedai, /adrese/
2.2. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.
2.3. Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par novada nozīmes attīstības centru noteikšanu
Balstoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2012.gada 24.februāra Attīstības padomes sēdē
apstiprinātajiem novadu nozīmes attīstības centru noteikšanas kritērijiem, saskaņā ar VARAM
reģionālās politikas pamatnostādņu projektu centrus nosaka vietējās pašvaldības, kā arī pēc
Ropažu novada pašvaldības attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes – Vimbas priekšlikuma
noteikt kā Ropažu novada attīstības centrus sekojošas apdzīvotas vietas Ropažu novadā:
- Ropaži;
- Zaķumuiža;
- Silakrogs;
- Mucenieki;
Mērķis:
Veidot vienotu papildinošu attīstības atbalsta tīklu kopā ar augstākā līmeņa centriem, lai
nodrošinātu attīstību vietējā līmenī.
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam novadu centrus pozicionē kā:
- Apkārtējo teritoriju pakalpojumu koncentrācijas vietas;
- Darba vietu koncentrāciju vietas;
- Pievilcīga dzīves vide;
- Priekšnoteikumi ekonomikas attīstībai;
RPR piedāvātie kritēriji:
- Pakalpojumu centrs bijušajam pagastam, novadam vai vairākiem pagastiem;
- Iedzīvotāju skaits pārsniedz 500;
- Vietējo darba vietu esamība;
- Pakalpojumu kopums (grozs);
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- Pakalpojumu aptvertā teritorija (15-20 km);
Rīgas metropoles areāla struktūras konteksts:
Kā integrēta funkcionāla sistēma Rīgas metropoles areāls ietver attīstības centrus, kas viens otru
papildina, var tikt skatīts lokālā mērogā, neņemot vērā administratīvās robežas. Centra kritēriji
šajā gadījumā ir nevis apkalpotā teritorija, iedzīvotāju skaits centrā vai pat darba vietu skaits, bet
tās funkcionālā nozīme metropoles areāla kopumā,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Kā Ropažu novada attīstības centrus noteikt sekojošus ciemus:
 Ropaži;
 Silakrogs;
 Mucenieki;
 Zaķumuiža;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
izpilddirektoram, Būvvaldei, Attīstības daļai un Rīgas plānošanas reģiona administrācijai
līdz 2012.gada 31.martam.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
13.§
Par personu, kuras noslēgušas vienošanās par piedalīšanos darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, apdrošināšanu
Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 12. panta 4.daļu –
pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo
palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot šā likuma 37.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un
4.punktā minētās personas, iesaistīt: 1) darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām),
kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Minētos pasākumus
īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu. Pašvaldības sociālais
dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu
tiesības, pienākumus un atbildību; 2) darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot darba līgumu uz
noteiktu laiku ar darbspējīgo klientu,
MK noteikumiem Nr.550, „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
10. punktu – Sociālais dienests noslēdz vienošanos par līdzdarbību ar katru pilngadīgo pabalsta
saņēmēju, vienojoties par pasākumiem pabalsta saņēmēja un viņa ģimenes sociālās situācijas
uzlabošanai. Vienošanos var neslēgt ar pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī ar
jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo izglītību vai vidējo profesionālo
izglītību dienas nodaļā,
Labklājības ministrijas Darba departamenta ieteikumu obligāti apdrošināt personas, kuras slēdzot
vienošanos par līdzdalības pienākumiem, iesaistīsies darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.03.2012.
sēdes atzinumu Prot.Nr. 3, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Paredzēt naudas līdzekļus līdz Ls 400,00, personu apdrošināšanai pret nelaimes
gadījumiem, kuras vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, saņem sociālo palīdzību, noslēguši
vienošanos par līdzdalības pienākumu veikšanu, iesaistīsies darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.
2. Samaksu par personu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kuras noslēgušas
vienošanos par līdzdalības pienākumu veikšanu, iesaistīsies darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos veikt no sociālā budžeta līdzekļiem.
3. Atbildīgā par personu, kuras noslēgušas vienošanos par līdzdalības pienākumu veikšanu,
iesaistīsies darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos
apdrošināšanu ir Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska.
14.§
Par mobilā telefona iegādi Sociālajam dienestam
Pamatojoties uz 08.02.2012. Sociālo jautājumu komitejas lēmumu „Par Sociālā dienesta
darbinieku pieņemšanas darba laiku Ropažu novada ciemos : Zaķumuižā, Silakrogā, Muceniekos
un Sociālā dienesta vadītājas paskaidrojumu, kādam nolūkam nepieciešamas mobilais telefons
un informāciju, ka visām Sociālā dienesta darbiniecēm ir BITE pieslēgums, ņemot vērā to, ka
Sociālam dienestam lietošanai nav mobilā telefona, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
08.02.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr. 2, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iegādāties mobilo telefonu ar BITE pastāvīgo pieslēgumu.
2. Samaksu veikt no sociālā budžeta līdzekļiem.
15.§
Par finansiālu atbalstu Gunvaldim Albiņam
Izskatot Latvijas veterānu svarbumbu celšanas asociācijas, Reģ.Nr. 40008146965, adrese
„Vēzīši”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107 16.02.2012. iesniegumu par
finansiālu atbalstu Gunvaldim Albiņam par piedalīšanos svarbumbu celšanas Pasaules
čempionātā Arhangeļskā no 2012.gada 29.marta līdz 2012.gada 1.aprīlim, kur kopējā izdevumu
tāme sastāda 420,00 Ls, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.03.2012. sēdes
atzinumu Prot.Nr. 4, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt Gunvaldim Albiņam 100,00 Ls, lai piedalīto svarbumbu celšanas Pasaules čempionātā
Arhangeļskā.
1. Samaksu Latvijas veterānu svarbumbu celšanas asociācijai veikt no Sporta centra budžeta
līdzekļiem, pēc rēķina saņemšanas.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Latvijas veterānu Svarbumbu celšanas asociācijai.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai .
- Ropažu novada pašvaldības Sporta centram.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
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16.§
Par finansiālu atbalstu Jānim Rūnam
Izskatot Imanta Pulksteņa individuālā uzņēmuma „Sinepes un Medus”, Reģ.Nr.47102001814,
adrese „Ceļmalas”, Praulienas pagasts, Madonas rajons, LV 4825, iesniegumu par finansiāla
atbalsta piešķiršanu Jānim Rūnam, personas kods /personas kods/, kurš tiek uzaicināts uz
Ģitāristu sesiju 2012 kā vienu no perspektīvākajiem jaunajiem muzikantiem. Ģitāristu sesija
2012 notiks no 2012. gada 12.marta līdz 2012.gada 16.martam Madonā un dalības maksa
sastāda 80,00 Ls, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu
Prot.Nr. 4, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jānim Rūnam, 80,00 Ls, lai piedalītos Ģitāristu sesijā 2012. gada 15. Marts
2. Samaksu Imanta Pulksteņa individuālajam uzņēmuma „Sinepes un Medus” veikt no
Kultūras un izglītības centra budžeta līdzekļiem, pēc rēķina saņemšanas.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Imanta Pulksteņa individuālajam uzņēmumam „Sinepes un Medus”.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
- Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centram.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
17.§
Par Lauras Daukštes-Pudules iesniegumu
Izskatot 12.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Lauras Daukštes – Pudules, personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas meitas Amēlijas Daukštes –
Pudules, personas kods /personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas
izglītības iestādē (turpmāk – PII) „CreaKids” maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz
pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu protokols
Nr.3, 22.§ „Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs
un pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas
13.03.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr. 4, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Laurai Daukštei – Pudulei iesniegt Ropažu novada pašvaldībai izglītības iestādes
„CreaKids” licences kopiju.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim, pēc izglītības iestādes
„CreaKids” licences kopijas saņemšanas, noslēgt līgumu ar SIA „Domiņš”,
Reģ.Nr.40103321094, juridiskā adrese Kastrānes iela 5a, Rīga, LV 1084 par Amēlijas
Daukštes – Pudules izglītības maksas daļēju kompensāciju, kas vienlīdzīga ar Ropažu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības vidējiem izdevumiem uz
vienu bērnu, kas 2012.gadā sastāda 88,01 Ls.
Līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 31. decembrim.
3. Samaksu 88,01 Ls mēnesī veikt no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA „Domiņš” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par
apmeklējumu attiecīgajā laika posmā.
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4. Ja līdz 2012.gada 27.aprīlim netiks iesniegta izglītības iestādes „CreaKids” licences
kopija, tad samaksa tiks veikta kā nelicenzētās privātajās izglītības iestādēs vai
pieskatīšanas grupās – līdz 70,00 Ls mēnesī.
5. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- SIA „Domiņš”, Kastrānes iela 5a, Rīga, LV 1084.
- Laurai Daukštei – Pudulei, /adrese/.
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba koordinatoram A.Cibuļskim.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
18.§
Par Ropažu novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības 2011. gada pārskatu un ņemot vērā, ka pabeigta zvērinātu
revidentu SIA Auditorfirma SIA „Inspekcija AMJ” finanšu kontrole, un saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2011. gada pārskatu (pielikumā).
2. Bilance uz 2011. gada 31. decembri – Ls 10680791.
3. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts:
- pamatbudžets Ls 48965;
- speciālais budžets Ls 27557;
- ziedojumi Ls 3047.
19.§
Par Irinas Oleščukas iesniegumu
Izskatot 13.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Irinas Oleščukas, p.k. /personas kods/,
dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas dēla Maksima Oleščuka, p.k. /personas kods/ audzināšanu
un izglītošanu privātā pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) „Panda” maksas daļēju
kompensāciju un pievienotiem dokumentiem. Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012.
lēmumu Nr.3,22.§ „Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licencētās izglītības
iestādēs un pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Bērnudārzs”, Reģ.Nr.3701802734, juridiskā adrese:
Ainavas iela 4, Rīga, LV 1084 par Maksima Oleščuka, p.k. /personas kods/ maksas
daļēju kompensāciju.
Līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 31. decembrim.
2. Samaksu Ls 70.00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar līgumu,
SIA „Bērnudārzs” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA „Bērnudārzs”.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
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20.§
Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu Jaunceltne 2 māja 6 daudzdzīvokļu mājā Ropažu
novada Mucenieki Jaunceltne 2 māja 6 un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
Izskatot bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes priekšlikumu pašvaldības īpašuma tiesību
nostiprināšanai uz dzīvokļu īpašumiem un pārbaudot Ropažu novada pašvaldībā esošo
informāciju:
1. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1503, nekustamais īpašums
„Jaunceltne 2- 6”, kadastra Nr. 8084 006 0060, sastāv no:
- zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 006 0060, platība 0,1632 ha
- trīsstāvu dzīvojamā ēka sastāv no trīsdesmit pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvojamās
mājas kopējā platība 2366.6 kv.m, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 1722.5 kvm.
- kā īpašnieks norādīts Ropažu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000029039
2. Zemesgrāmatā reģistrēti 27.dzīvokļu īpašumi. Zemesgrāmatā nav reģistrēti 8 dzīvokļu
īpašumi, no kuriem divi dzīvokļi (Nr. 8 un Nr. 11) nav nodoti privatizācijai un
reģistrējami uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
3. Saskaņā ar Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 28.jūnija
izziņu Nr. 72 , dzīvojamā māja sadalīta dzīvokļu īpašumos un noteikta kopīpašuma
domājamā daļa.
un pamatojoties uz
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu , kas nosaka, ka pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamu mantu;
2. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;
3. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno
dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;
4. Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var
izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata;
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumus –
1. „Jaunceltne 2 māja 6” dzīvoklis 8, Mucenieki, Ropažu novads, kopīpašuma
domājamā daļa 423/1722.
2. „Jaunceltne 2 māja 6” dzīvoklis 11, Mucenieki, Ropažu novads, kopīpašuma
domājamā daļa 321/17225.
21.§
Par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu ar Anitu Briedi
2012. gada 14. februārī saņemts Anitas Briedes, personas kods /personas kods/, iesniegums, kurā
lūgts pagarināt dzīvokļa Nr. 25, „Tumšupe 3”, Tumšupe, Ropažu nov., īres līguma termiņu.
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, 2011. gada 03. janvāra īres līgumu nr. 2.5.1./50, kas
noslēgts starp Ropažu novada „Ciemats” SIA un Anitu Briedi, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5. pantu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot RN SIA „Ciemats” organizēt dzīvokļa Nr. 25, „Tumšupe 3”, Tumšupe, Ropažu nov.,
īres līguma noslēgšanu ar Anitu Briedi, personas kods /personas kods/, uz nenoteiktu laiku,
skaitot no 2012. gada 1. janvāra.
2. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,09 Ls/m2 mēnesī.
3. Noteikt, ka īrniece, papildus nomas maksai, maksā SIA „Ciemats” apsaimniekošanas maksu,
kas lēmuma pieņemšanas brīdī ir 0,288 Ls/m2 mēnesī.
4. Uzdot RN „Ciemats” SIA valdes loceklim A. Bartkevičam kontrolēt lēmuma izpildi.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- RN SIA „Ciemats”, Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135;
- Anitai Briedei, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1520 – 1540
22.§
Par prezentāciju par Ropažu novada bibliotēkas esošo situāciju un nākotnes vīziju
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja I.Skrodele un Ropažu informācijas centra vadītāja D.Smukša
klātesošos iepazīstina ar prezentāciju par bibliotēkām,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
23.§
Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas
pasākums) projektu konkursā
Pamatojoties uz Lauku Atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
saņemto vēstuli Nr.04.6/2-11/400, kurā tās vadītājs Juris Tukišs aicina iesniegt labotu domes
lēmumu, kurā norādītas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas, pēc labojumu izdarīšanas,
izteikt 22.02.2012. domes lēmumu, sēdes protokols Nr. 3, 36.§, jaunā redakcijā:
„Izskatot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums),
5.2 aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība” projektu konkursā ar projektu „Trotuāra izbūve ciematā Silakrogs”.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Silakroga ciemā, potenciāli bīstamā ceļa posmā no
mājām Priedes1 un Priedes 2 līdz autobusa pieturai, radīt novada iedzīvotājiem, īpaši Silakrogā
dzīvojošajiem drošu satiksmes dalību, nodrošinot iespēju no mājām Priedes 1, Priedes 2, Vinteri
1, Vinteri 2, Vinteri 3 un Silavējš, (kurās deklarējušies gandrīz 500 novada iedzīvotāji, no
kuriem vismaz 75 ir nepilngadīgi) nokļūt līdz Silakroga centrā esošajai autobusa pieturai un
veikaliem, pārvietojoties pa gājēju ietvi/trotuāru.
Projekta kopējā summa pirms iepirkuma izsludināšanas ir 7952,95 Ls, no kuriem 75% - PVN ir
finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda - 4889,11 Ls un 25% +PVN izmaksas sedz
Ropažu novada pašvaldība, kas sastāda 3063,84 Ls.
Īstenošanas termiņš līdz 6 mēneši, darbus uzsākot 2012.gada maija/jūnija mēnesī,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Piedalīties Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju
apguve un teritoriju aktivizēšana"(Rīcības programmas pasākums) projektu konkursā.
Finansējumu paredzot no 2012. gada tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram nodrošināt
projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
3. Uzdot Būvvaldei veikt nepieciešamo kontroli, saskaņā ar saistošo likumdošanu un
normatīvajiem aktiem, gājēju celiņa izbūvē Silakrogā.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.”
24.§
Par atbalsta sniegšanu biedrībai Dzīb„Pirmā māja”
Pamatojoties uz biedrības Dzīb „Pirmā māja” iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu
LVL 1068,00 apmērā, kas paredzēts rotaļu laukuma izveides sagatavošanai (smilts segums,
mulča, ģeotekstils) un papildus aprīkojuma uzstādīšanai (soliņi, atkritumu urnas) un sakarā
dalību EZF projektu konkursā par rotaļu laukumu izveidi Ropažu novada Ropažu ciemā, kā arī
pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu (pēc projekta „Bērnu rotaļu un kustību laukums Ropažos”
realizācijas dokumentu iesniegšanas) biedrībai
Dzīb „Pirmā māja” reģ. Nr.
50008140061, juridiskā adrese – Rīgas iela 14-10, Ropaži, Ropažu novads - LVL
1068,00 apmērā, paredzot finansējumu no rezerves fonda līdzekļiem novirzot uz
Tautsaimniecības budžeta investīciju daļu.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim izstrādāt un noslēgt sadarbības līgumu ar
biedrību Dzīb „Pirmā māja”.
3. Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus LVL 1068,00 apmērā 5 darba
dienu laikā pēc projekta apstiprināšanas apliecinošu dokumentu (kopiju) un rēķina
saņemšanas no biedrības Dzīb „Pirmā māja”.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- biedrībai Dzīb „Pirmā māja”,
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai,
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
25.§
Par finanšu līdzekļu pārdali Zaķumuižas pamatskolas žoga un vārtu izveidei
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2012.gada 12. marta iesniegumu Nr.22
par ceļu satiksmes drošības risinājumiem pie Zaķumuižas pamatskolas,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt līdzekļu pārdali Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetā
Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas grupas izveidei un uzturēšanai rezervētos līdzekļus,
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kas netiks izmantoti atbilstoši noteiktajam mērķim, ceļu satiksmes drošības risinājumu
izveidei pie Zaķumuižas pamatskolas.
26.§
Par Zaķumuižas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2012.gada 14. marta iesniegumu par
grozījumiem Zaķumuižas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī,
un atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Zaķumuižas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī (pielikums
Nr.1).
27.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumus par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem un Ropažu
novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām izmaksu
tāmēm,un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu ar Saldus novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
2. Apstiprināt līgumu ar Ikšķiles novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
3. Apstiprināt līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
4. Apstiprināt līgumu ar Bauskas novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
5. Apstiprināt līgumu ar Rīgas domes Izglītības un sporta departamentu par pašvaldības
izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012.
līdz 31.12.2012.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
1. Izskatot 22.12.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Jeļenas Baženovas, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ceriņi 1”, Tumšupe, Ropažu novadā
nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai)
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.326 par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam no 01.09.2011.līdz 31.08.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka 23

- Jeļena Baženova, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Ceriņu iela 1”, kadastra Nr. 8084-005-0102;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 86.52;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Jeļenai Baženovai, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 40.37 (par periodu no 01.01.2012. līdz 31.08.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot 08.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Konstantīns Tukišs, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Brieži”, Kākciems, Ropažu novadā
nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai)
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.153 (06.05.2011.) par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.05.2011.līdz 30.04.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Konstantīnam Tukišam, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- 01.06.2011. ar Ropažu novada pašvaldību noslēgts Lauku apvidus zemes nomas
līgums (Nr. 2-18.5.2/172) par zemes vienības, kadastra Nr. 8084-018-0517 ar
platību 0.765 ha nomu;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 23.48;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Konstantīnam Tukišam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 5.48 (par periodu no 01.01.2012. līdz 30.04.2012.).
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot 01.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Annas Kukares, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Avenes”, Kākciems, Ropažu novadā
nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai)
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.440 (08.12.2011.) par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.12.2011.līdz 30.11.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Annai Kukarei, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- lietošanā nekustamais īpašums „Avenes”, kadastra Nr. 8084-018-0476;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 27.77;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Annai Kukarei, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā īpašuma
nodokli par Ls 17.82 (par periodu no 01.01.2012. līdz 30.11.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot 24.02.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Rūdolfa Niedres, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Niedrītes” nodokļa samazinājumu
2012.gadam, kā pirmās (1) grupas invalīdam
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o VDEĀVK 01.12.2010. izziņa BC 189767 (kopija) invaliditāte noteikta no 01.12.2010.
līdz 30.11.2015;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Rūdolfs Niedre, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Niedrītes”, kadastra Nr. 8084-008-0137;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls - 66.57, tajā skaitā par
zemi Ls 28.64, par dzīvojamo māju – Ls 37.93
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un 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,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Rūdolfam Niedrem, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 27.74 (par periodu no 01.03.2012. 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.
29.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu LAP ELFLA un EZF projektiem
Pamatojoties uz biedrību „Cits Silakrogs”, „Attīstības centrs Mucenieki”, „Novada kaimiņu
sadarbība” dalību LAP ELFLA projektu konkursā un biedrības Dzīb „Pirmā māja” EZF
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”,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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, EZF projekta bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvei (ar
nosacījumu, ka līgums stājas spēkā brīdī, kad iesniegtais projekta pieteikums ar LAD
lēmumu ir apstiprināts) projekta „Bērnu rotaļu un kustību laukums Ropažos” 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.
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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.
7. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 22.02.2012. Ropažu novada domes sēdes
lēmums Prot.Nr.3, 36.§.
30.§
Par pašvaldības transportlīdzekļa norakstīšanu
16.10.2011. Ropažu pašvaldības policijas inspektors Herberts Linde, pildot dienesta pienākumus,
ar Ropažu novada pašvaldības transportlīdzekli ISUZU TROOPER, valsts reģistrācijas Nr. GL
4487, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu.
28.10.2011. saskaņā ar VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes satiksmes
administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja lēmumu Herberts Linde atzīts par vainīgu ceļu
satiksmes negadījuma izraisīšanā un sodīts ar 10 Ls naudas sodu.
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Gunta Millera 02.01.2012. slēdzienu,
transporta līdzekļa ISUZU TROOPER remonta izmaksas ar PVN ir 4410,69 Ls.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstu transporta
līdzekļa atlikusī vērtība ceļu satiksmes negadījuma brīdī bija 767,20 Ls.
Ar Herbertu Lindi panākta vienošanās par zaudējumu 767,20 Ls apmērā atlīdzināšanu.
Ņemot vērā, ka transporta līdzekļa atjaunošana ir nelietderīga,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Norakstīt un noņemt no uzskaites CSDD Ropažu novada pašvaldībai piederošo
transportlīdzekli ISUZU TROOPER, valsts reģistrācijas Nr. GL 4487, VIN
JACUBS73DX7101962.
2. Noslēgt vienošanos ar Herbertu Lindi par zaudējumu 767,20 Ls apmērā atlīdzināšanu. Ja
vienošanās netiek noslēgta, vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka v.i. D. Veličko veikt kontroli pār
lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības policijai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
31.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Stacijai Augšciems” tehniskās apsekošanas un jumta
tāmes sastādīšanas veikšanai
Izskatot SIA „Ciemats”, Reģ.Nr. 40003237420, adrese Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads,
LV 2133 27.02.2012. iesniegumu Nr.2.3.1./58 par Stacijai Augšciems nepieciešamo tehniskās
apsekošanas veikšanu un jumta remonta tāmes sastādīšanu,
Pamatojoties uz Daigas Matīsas 30.11.2011. iesniegumu, Reģ.Nr.2807,
Ņemot vērā, ka „Stacijai Augšciems”, Augšciemā, Ropažu novadā, LV 2135 ir nepieciešams
veikt tehnisko apsekošanu un detalizēta jumta remonta tāmi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt finanšu līdzekļu līdz 600 Ls (t.sk.PVN) piešķiršanu no
tautsaimniecības budžeta līdzekļiem tehniskās apsekošanas veikšanai un detalizētas jumta
remonta tāmes izstrādei adresē „Stacija Augšciems”, Augšciemā, Ropažu novadā, LV
2135.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam,
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
32.§
Par pašvaldības teritoriju iznomāšanu SIA „Vilkme”
SIA „Vilkme” Ropažu novada pašvaldībā iesniegusi lūgumu iznomāt pašvaldības teritorijas 14
(četrpadsmit) atkritumu dalītās vākšanas punktu izveidošanai Ropažu novadā saskaņā ar ES
Kohēzijas fonda projektu „Dalītas atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā”
(3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”).
21.09.2010. atkritumu dalītās savākšanu punktu atrašanās vietas saskaņotas ar Ropažu novada
pašvaldību.
25.05.2011. Ropažu novada dome nolēmusi apstiprināt viena dalītā atkritumu šķirošanas
laukuma izveidi un aprīkošanu un 14 (četrpadsmit) atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidi,
kā arī apstiprinājusi investīciju projekta finanšu plānu.
24.10.2011. starp Ropažu novada pašvaldību un SIA „Vilkme” noslēgts līgums par dalīto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 14. punkta a)
apakšpunktu, MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.
punktu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1,
Zaķumuiža, Ropažu novads, līdz 2021. gada 1. februārim, atbilstoši Ropažu novada
pašvaldības saskaņojumam, šādas pašvaldības teritorijas:
- Zaķumuižā:
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 008 0323
b) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 008 0350
c) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 008 0350
- Ropažos
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 009 0336
b) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 009 0623
c) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 009 0623
-Silakrogā
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 007 0008
b) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr.8084 007 0008
c) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 007 0008
-Muceniekos
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr.8084 006 0009
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b) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 006 0009
-Tumšupē
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr.8084 005 0129
b) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 005 0128
- Kākciemā
a) zemes vienību 30 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr. 8084 018 0458
2. Noteikt, ka katras zemes vienības nomas maksa gadā ir 5 Ls.
3. Nomas līgumos paredzēt, ka tās pašvaldībai piederošās zemes vienības, kas nav reģistrētas
zemesgrāmatā, Ropažu novada pašvaldība par saviem līdzekļiem atdala no attiecīgajiem
zemes gabaliem un reģistrē zemesgrāmatā.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei veikt visas nepieciešamās darbības to zemes
vienību, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā, atdalīšanai no zemes gabaliem un zemes vienības
reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
5. Noteikt, ka pēc zemes vienību atdalīšanas no attiecīgajiem zemes gabaliem un zemes
vienību reģistrācijas zemesgrāmatā, nomniekam ir tiesības zemesgrāmatā reģistrēt nomas
līgumus.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Vilkme”
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
33.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 22.03.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ādolfa Cakuļa, 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 līdz 31.10.2012, apliecības Nr.393677.
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Ādolfam Cakulim, deklarētā dzīves vieta – /adrese/, algotu darbu nestrādā,
- īpašumā nekustamais īpašums „Sarmas 4”, kadastra Nr. 8084-900-1095;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -12.06,
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav,
- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.
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 1.4. punktu „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gada nākamo maksāšanas termiņu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome n o l e m j:
Samazināt Ādolfam Cakulim, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par nekustamo
īpašumu „Sarmas 4”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 3.52 (par periodu no 01.04.2012. līdz
31.10.2012.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§
Par elektroenerģijas, tās sadales sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu līgumu
slēgšanu Ropažu novada pašvaldības vajadzībām
Saskaņā ar AS Sadales tīkls, reģistrācijas Nr. 40003857687, adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV1160
iesūtīto sistēmas sadarbības līguma projektu un AS Latvenergo, reģistrācijas Nr. 40003032949,
adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV1230, 05.03.2012. iesūtīto sadarbības piedāvājumu,
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1. 2011.gada 15.decembrī spēkā stājušies 2011.gada 29.novembra Ministru kabineta
noteikumi Nr.914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, norādām, ka
Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punkts nosaka, ka pasūtītājs var nepiemērot šajā
likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 70 000 latu un ja
līgums tiek slēgts par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs sniedz, veicot likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām" 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.
2. Likums "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" ir aizstāts ar
2010.gada 4.septembrī spēkā stājušos Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likumu.
3. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3.panta otro daļu
elektroenerģijas apgādes jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas elektroenerģijas
ražošanas, pārvades un sadales tīklu nodrošināšanai un apsaimniekošanai, kā arī
elektroenerģijas piegādei šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad elektroenerģijas
ražošana ir nepieciešama publiskās institūcijas uzņēmumam vai šā likuma 1.panta
21.punkta “b” apakšpunktā minētajam privāto tiesību subjektam, lai nodrošinātu
elektroenerģijas patēriņu šajā pantā vai šā likuma 4., 5., 6. vai 7.pantā neminētā darbības
veidā, un piegāde publiskās lietošanas tīklam ir atkarīga tikai no elektroenerģijas
pašpatēriņa un nepārsniedz 30 procentus no saražotās elektroenerģijas daudzuma, ņemot
vērā vidējo saražoto elektroenerģijas daudzumu iepriekšējos trijos pārskata gados,
ieskaitot kārtējo gadu.
4. Nosakot elektroenerģijas piegādes līguma paredzamo līgumcenu, jāņem vērā Publisko
iepirkumu likuma 9.panta devītā daļa, kas nosaka, ka gadījumos, kad tiek slēgti regulāri
publiski piegādes vai pakalpojumu līgumi vai noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek
pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo iepriekšējos 12 mēnešos vai
iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo viena veida līgumu reālo vērtību, ņemot vērā
iespējamās izmaiņas apjomos un vērtībā turpmākajos 12 mēnešos vai kā kopējo
nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā (ja tas ir garāks
par 12 mēnešiem) citu citam sekojošo viena veida līgumu paredzamo vērtību.
5. Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt beztermiņa līgumus, jo saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
67.panta trešo daļu publisku pakalpojumu līgumu un publisku piegāžu līgumu slēdz uz
laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome n o l e m j:
1. Slēgt sistēmas sadarbības līgumu ar AS Sadales tīkls, reģistrācijas Nr. 40003857687,
adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV1160, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5.panta
1.punktu;
2. Slēgt sadarbības līgumu ar AS Latvenergo, reģistrācijas Nr. 40003032949 adrese
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV1230 uz laika periodu līdz 31.05.2013., saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punktu.
3. Uzdot izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt lēmuma izpildi.
35.§
Par Saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā” apstiprināšanu
Ņemot vērā Ropažu novada pašvaldības attīstības daļas vadītājas E.Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu un Ropažu novada pašvaldības attīstības daļas projektu vadītāja Edgara Razgaila
veikto pētījumu par spēkā esošiem saistošiem noteikumiem citās Latvijas pašvaldībās „Par ielu
tirdzniecību”, kā arī nepieciešamību veikt sakopšanas darbus pēc tirgotājiem, pašvaldībā
nepieciešams noteikt samaksu par ielu tirdzniecību Ropažu novadā.
Tāpat, ņemot vērā nepieciešamību izveidot speciālas tirgošanās vietas novada lielākajās
apdzīvotajās vietās un, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas trešo
punktu, 43. panta pirmās daļas trešo punktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8. un 9. punktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. un 9. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.__ „Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā” (pielikumā).
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
izdevumā „Ropažu Vēstis”;
3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā izdevumā „Ropažu Vēstis”, pēc apstiprinājuma
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu,
paskaidrojuma rakstu un saistošos noteikumus nosūtīt:
- visiem pašvaldības struktūrvienību vadītājiem;
- saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
36.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 20.02.2012. līdz 23.03.2012.:
2-6/33
Par valsts amatpersonu saraksta izmaiņu apstiprināšanu
2-6/34
Par Ropažu novada civilās aizsardzības komisijas izveidi
2-6/35
Par iepirkumu „Ropažu novada pašvaldībai piederošo ceļu ikdienas un periodiskie
uzturēšanas darbi”
2-6/36
Par zvērinātu revidentu veikto pārbaudi SIA „Ciemats”
2-6/37
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/38
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/39
Par iepirkumu „Iesākto būvdarbu pabeigšana un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana
Ropažu novada Ropažu un Silakroga katlu mājās”
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2-6/40
2-6/41
2-6/42
2-6/43
2-6/44
2-6/45
2-6/46
2-6/47
2-6/48
2-6/49
2-6/50
2-6/51
2-6/52
2-6/53
2-6/54

Nr.20-p
Nr.21-p
Nr.22-p
Nr.23-p
Nr.24-p
Nr.25-p
Nr.26-p
Nr.27-p
Nr.28-p
Nr.29-p
Nr.30-p
Nr.31-p
Nr.32-p
Nr.33-p
Nr.34-p

Par zvērinātu revidentu veikto pārbaudi SIA „Ciemats” par autotransporta izlietojumu
un degvielas uzskaiti
Par zvērinātu revidentu veikto pārbaudi SIA „Ciemats” darbību, kas saistīta ar
finanšu plānošanu un tarifiem
Par gada pārskata iesniegšanu
Par gada pārskata iesniegšanu
Par komandējumu
Par kapitālsabiedrības ārkārtas sapulci
Par komandējumu
Par revīzijas veikšanu
Par darbinieku savstarpējo komunikāciju
Par pārstāvja nozīmēšanu
Par dzīvokļu sarakstu iesniegšanu
Par valsts amatpersonu saraksta izmaiņu apstiprināšanu
Par Ropažu novada pašvaldības administrācijas darba laiku 23.03.2012.
Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā iela 8, Ropažos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
Par iepirkumu „Datortehnikas un datorprogrammu piegāde Zaķumuižas pamatskolai”
- personāla jautājumos laika periodā no 20.02.2012. līdz 23.03.2012.:
Par S.Vīgantes dalību seminārā
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Antoni
Par grozījumiem 12.08.2009. darba līgumā Nr.46
Par grozījumiem 13.01.2012. darba līgumā Nr.1
Par M.Grīgas dalību seminārā
Par I.Kolečas dalību sanāksmē
Par atalgojumu E.Haberkornei - Vimbai
Par kursu dalības maksu Zaķumuižas bibliotēkas bibliotekārei
Par semināra dalības maksu sociālā dienesta darbiniekiem
Par kursu dalības maksu sociālajam pedagogam
Par pabalsta piešķiršanu D.Jankovskai
Par R.Gremzes dalību seminārā
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Z.Pērkoni
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar L.Bērzu
Par A.Lindes dalību bezmaksas seminārā

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 20.02.2012. līdz 23.03.2012.:
Nr.8-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Bartkevičai
Nr.9-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Kursišam
Nr.10at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Upītei
Nr.11-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Krotei
Nr.12-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lindem
Nr.13-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu PII „Annele” vadītājai V.Eglītei
Nr.14-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Jodzēvičai
Nr.15-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Upītei
Nr.16-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Nr.17-at
Par brīvdienu piešķiršanu D.Jankovskai
Nr.18-at
Par atvaļinājuma pagarināšanu S.Kursišam
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

32

37.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada APRĪLĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
11.04.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
10.04.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
11.04.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
10.04.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
17.04.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
25.04.2012.
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 28.03.2012. sēde slēgta plkst. 1700

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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