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Darba kārtība:
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par sadarbības līguma ar nodarbinātības valsts aģentūru apstiprināšanu
2. Par sadarbības līguma ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts Rīgas apriņķa komiteja”
apstiprināšanu
3. Par Ļubavas Segedas iesnieguma izskatīšanu
4. Par Allas Kondratovičas iesnieguma izskatīšanu
5. Par Jāņa Feigina iesnieguma izskatīšanu
6. Par Lailas Hazenģēģeres iesnieguma izskatīšanu
7. Par sociālo darbinieku izbraukumu pieņemšanu dienās veikto sociālo vajadzību izpētes
rezultātiem Ropažu novada ciemos: Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki
8. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
Dzīvokļu komisijas atzinumi
9. Par Signes Tomsones deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Jura Medenieka deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Kristīnes Ripas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par Jāņa Ripas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Attīstības komitejas atzinumi
13. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Jugla Nr.107”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
14. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Urgas”, Ropažu
novads
Finanšu komitejas atzinumi
16. Par piedalīšanos Igaunijas Latvijas (EST LAT) programmas projektu konkursā kā
partneris projektā „Development of Water Tourism as Nature and Active Tourism
Components in Latvia and Estonia (RIVERWAYS)”
17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Biedrību „Cetra sport” par bendija laukuma
izveidošanu un apsaimniekošanu
18. Par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā
19. Par izdevumu – atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
20. Par Nāgelmuižas parka attīstību
21. Par nodoma protokola un nomas līguma noslēgšanu ar Baltijas energoefektivitātes
attīstības fondu
22. Par nekustamā īpašuma ”Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi
23. Par hokeja laukuma izbūvi Zaķumuižā
24. Par
tehniskā
projekta
izstrādi
PII
„Annele”
piebūvei

25. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts Rīgas apriņķa komiteja”
Eiropas Komisijas programmas – pārtikas produktu komplektu izdalīšana
administrēšanai Par lokālās tāmes Skolas iela 1, Zaķumuiža, Ropažu novads, sastādīšanu
un samaksu
26. Par Dailas Lazdānes iesniegumu
27. Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vilkme” un SIA „Ciemats”
2011.gada pārskata pieņemšanu zināšanai
28. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Ciemats” – elektromotora statora iegādei apkures
katla reduktoram Silakroga katlu mājā
29. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
31. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
32. Par nolikuma „Ropažu novada pašvaldības administrācija” 1. pielikuma (Veidlapa)
grozījumiem
33. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ivo Skudiķi
34. Par jaunas štata vietas (IT speciālists) izveidošanu
35. Par atbalstu rotaļu laukuma labiekārtošanai un stāvvietu risinājumiem Zaļajā ielā 8,
Ropažos
36. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
37. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada MAIJĀ
38. Par gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu remontu

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 25.04.2012. sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

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
Raimonds Skrebs
Klaudija Terēza Hēla
juriskonsults Oskars Ašmanis
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
nodokļu administratore Aina Bernharde
sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Ilgonis Leišavnieks
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
būvvaldes vadītāja Renāte Gremze
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Rolands Felkers
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

- pašvaldības iestāžu, uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Sēdi protokolē:

Ivars Gailītis

SIA „Ciemats” galvenais enerģētiķis Guntis
Gasons
Pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns
Veličko
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja
Sarmīte Cibuļska
Sociālā pedagoģe Daiga Jokste
Sociālā darbiniece Agnese Jurika
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas bibliotēkas – informācijas centra
vadītāja Ināra Skrodele
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors
Grigorjevs
personālvadības un lietvedības daļas vadītāja
Līva Jodzēviča
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Ropažu novada domes 25.04.2012. sēde atklāta plkst. 1410
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par sadarbības līguma ar nodarbinātības valsts aģentūru apstiprināšanu
Pamatojoties uz izmaiņām „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma” 8.pantā –
Pašvaldības, pildot ar komercdarbības veicināšanu un bezdarba samazināšanu saistītās
funkcijas,
sadarbojas
ar
Nodarbinātības
valsts
aģentūru.
(2)Pašvaldībām
nodarbinātības
jomā
ir
pienākums:
1) sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba
samazināšanas
preventīvo
pasākumu
organizēšanā
un
īstenošanā;
2) sniegt Nodarbinātības valsts aģentūrai katru gadu līdz 1.aprīlim informāciju par tiem
nodarbinātību veicinošajiem pasākumiem, kurus pašvaldības iepriekšējā gadā īstenojušas un
kārtējā gadā plānojušas papildus Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajiem vai
īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem,
norādot dalībnieku skaitu un sastāvu, kā arī sniegt citu Nodarbinātības valsts aģentūras
uzdevumu
izpildei
nepieciešamo
informāciju;
3) paredzēt bezdarbnieku, darba meklētāju, komersantu nodarbināto personu un pašnodarbināto
iesaistīšanu valsts un ārvalstu finansēto programmu projektos, to skaitā ārvalstu tehniskās
palīdzības projektos un Eiropas Savienības struktūrfondu projektos,
un Nodarbinātības valsts aģentūras lūgumu saskaņot un parakstīt Sadarbības līgumu par
savstarpējās informācijas apmaiņu, sadarbību nodarbinātības veicināšanā un ar bezdarba
samazināšanu saistīto uzdevumu izpildi starp Ropažu novada pašvaldību un Nodarbinātības
valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par savstarpējās informācijas
apmaiņu, sadarbību nodarbinātības veicināšanā un ar bezdarba samazināšanu saistīto
uzdevumu izpildi starp Ropažu novada pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras
Rīgas reģionālo filiāli.
2. Atbildīgā persona par līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir Ropažu
novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska.
2.§
Par sadarbības līguma ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts Rīgas apriņķa komiteja”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteja” priekšsēdētājas I.
Čerņavskas informāciju par ES pārtikas paku izdales procesu 2012. gadā un lūgumu izvērtēt
pašvaldības iespēju sadarboties ar Biedrību „LSK Rīgas apriņķa komiteja” ES pārtikas paku
izdales procesa nodrošināšanā trūcīgām personām 2012. gadā, kā arī, lai sadarbība starp Biedrību
„Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteju” un Ropažu novada pašvaldību būtu veiksmīga
un kvalitatīva, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteja”
par ES pārtikas paku izdali 2012. gadā.
2. Atbildīgā persona par līguma slēgšanu ar Biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas
apriņķa komiteja” ir Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska.
3.§
Par Ļubavas Segedas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 27.03.2012. iesniegto Ļubavas Segedas,
p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu, ierādīt citu dzīvojamo platību, sakarā ar to,
ka no LR Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas 12.03.2012. tika
saņemts priekšlikums par telpu labprātīgu atbrīvošanu, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas
29.06.2011. izdoto izpildu rakstu Nr. C33350709 par Segedas Vladimira izlikšanu no telpām
kopā ar ģimenes locekļiem un citām personām no dzīvokļa Nr. 27 , māja „Zītari-2”, Tumšupe,
Ropažu novads, bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, lieku priekšā saskaņā ar Civilprocesa
likuma 555.p., izpildīt tiesas spriedumu labprātīgi un atbrīvot telpas Tumšupe, Ropažu novads,
Zītari 2-27 ne vēlāk kā 2012. gada 26. martā,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests par Ļ.Segedas ģimeni sniedz sekojošu
informāciju:
Ļ. Segedas ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Statusa darbības termiņš ir no
10.01.2012. līdz 30.06.2012.
Ļ. Segedas ģimene no 01.01.2012. līdz 30.06.2012. saņem GMI pabalstu Ls 80,00
mēnesī.
Ļ. Segedas ģimene 19.01.2012. ir nokārtojusi komunālo maksājumu pabalstu, kas ir Ls
90,00.
2011.gada decembrī un 2012.gada janvārī un februārī piešķirtais pabalsts pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam – SIA „Ciemats”.
Dzīvojamā platībā /adrese/ deklarētas 3 pieaugušas personas:
Ļubava Segeda, p.k. /personas kods/, Vladimirs Segeda, p.k. /personas kods/, Aleksandrs
Segeda, p.k. /personas kods/, faktiski dzīvo tikai 2 personas – Ļ. Segeda un V. Segeda.
Ļ. Segeda un V.Segeda ir ilgstoši bezdarbnieki.
Ļ. Segeda un V.Segeda ir izmantojuši iespēju izmantot piedāvātos darbus „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”,
taču ar V. Segedu par neattaisnotiem kavējumiem darba līgums tika pārtraukts.
03.04.2012. Ļ. Segedai tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 11.04.2012. plkst. 15.00, lai izteiktu savu viedokli un paskaidrotu
radušos situāciju.
Ļ. Segeda ieradās uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza
sekojošo informāciju:
07.04.2012. Ļ. Segedas ģimene labprātīgi atbrīvoja dzīvokli /adrese/;
Turpmāk Ļ Segedas ģimene dzīvos pie A. Zankovskas, /adrese/
Ļ. Segeda uzraksta iesniegumu, ka nav nepieciešama dzīvojamā platība, jo ģimene pati saviem
spēkiem ir atrisinājusi dzīvojamās platības problēmu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, un uzklausot Sociālā dienesta vadītāju Sarmīti Cibuļsku,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
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4.§
Par Allas Kondratovičas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 19.03.2012. iesniegto Allas Kondratovičas,
p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, faktiskā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu uzņemt
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, sakarā ar to, ka persona ir nepilna ģimene, viena
audzina 3 bērnus. Līdz šim A.Kondratoviča īrēja dzīvokli Mālpilī, Upmalas 17-10, kura sabruka.
Šobrīd īrē dzīvokli /adrese/, kuru tuvākajā laikā būs jāatbrīvo,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests par Allas Kondratovičas ģimeni sniedz sekojošu
informāciju:
Pēc traģēdijas Mālpilī, kad sabruka māja, Alla Kondratoviča ar bērniem pārcēlās uz
Tumšupi, Ropažu novads un sāka īrēt dzīvokli, (deklarētā dzīves vieta) /adrese/, faktiski
dzīvo /adrese/.
27.03.2012. Allas Kondratovičas ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Statusa
darbības termiņš ir no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.
03.04.2012. Allai Kondratovičai tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes
Sociālo jautājumu komitejas sēdi 11.04.2012. plkst. 15.30, lai izteiktu savu viedokli un
paskaidrotu radušos situāciju.
Alla Kondratoviča ieradās uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi un
sniedza sekojošo informāciju :
A.Kondratovičai ir noslēgts īres līgums ar Z/S „Stirnas” īpašnieku par dzīvokļa /adrese/,
īri;
A.Kondratoviča domā, ka īres līgumu šobrīd īpašnieks pagarinās.
Sarunā A.Kondratoviča solās līdz 20.04. paziņot vai ir pagarināts īres līgums, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Reģistrēt Allas Kondratovičas ģimeni Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistrā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Jāņa Feigina iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 21.03.2012. saņemto Ropažu novada
pašvaldības novīzētu Jāņa Feigina, p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu piešķirt
sociālo dzīvokli, sakarā ar to, ka 09.03.2012. J. Feigins no LR Rīgas Apgabaltiesas Iecirknis Nr.
86 Zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta saņēmis paziņojumu par parāda nokārtošanu,
pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 10.08.2011. izdoto izpildu rakstu Nr. C33224810 par Ls
20740.24 piedziņu no Feigina Jāņa p.k /personas kods/, par labu A/S PAREX BANKA Reģ. Nr.
40003074590,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests par Jāņa Feigina ģimeni sniedz sekojošu
informāciju:
J. Feigins ir 3.grupas invalīds;
J. Feigins viens audzina 2 mazgadīgus bērnus;
03.06.2011. Jāņa Feigina ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Statusa darbības
termiņš ir no 01.06.2011. līdz 31.05.2012;
J.Feigina ģimene no 01.06.2011. līdz 31.05.2012. saņem GMI pabalstu Ls 112,50
mēnesī;
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13.12.2011. J. Feigina ģimenei piešķirts pabalsts malkas iegādei Ls 80.00,
10.01.2012. J. Feigina ģimenei piešķirts pabalsts apģērba iegādei 2 bērniem Ls 30.00,
komunālo maksājumu pabalstu Ls 180,00 par 2011. gada novembri un decembri, par
2012. gada janvāri, februāri, martu, aprīli, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam SIA
„Ciemats”
03.04.2012. Jānim Feiginam tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēdi 11.04.2012. plkst. 16.00, lai izteiktu savu viedokli un paskaidrotu
radušos situāciju.
Jānis Feigins ieradās uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza
sekojošo informāciju :
J. Feigins nevar nomaksāt parādu A/S PAREX BANKAI;
Dzīvoklim Tumšupe Zītari 2-17, Tumšupe, Ropažu novads, būs izsole;
Sarunā konstatēts, ka līdz izsolei J. Feigins var uzturēties dzīvoklī;
J.Feigins stāsta, ka ģimenei nav citas dzīvojamās platības, un saskaņā ar Sociālo jautājumu
komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Reģistrēt Jāņa Feigina ģimeni Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo
māju reģistrā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par Lailas Hazenģēģeres iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā saņemto 14.03.2012. Ropažu novada
domes Dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu izskatīt Lailas Hazenģēģeres, p.k. /personas kods/,
deklarēta /adrese/, faktiskā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu reģistrēt L.Hazenģēģeri Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā un piešķirt
dzīvojamo platību,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests par Lailas Hazenģēģeres ģimeni sniedz sekojošu
informācija:
06.03.2012. L.Hazenģēģeres ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Statusa
darbības termiņš ir no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.;
L.Hazenģēģeres ģimene no 01.06.2011. līdz 31.05.2012. saņem GMI pabalstu Ls 25,22
mēnesī;
L. Hazenģēģere viena audzina mazgadīgu bērnu;
Ilgstoši nedzīvo deklarētajā dzīves vietā /adrese/;
Šobrīd faktiskā dzīves vieta ir kopā ar radinieku Jāni Feiginu, /adrese/
03.04.2012. Lailai Hazenģēģerei tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes
Sociālo jautājumu komitejas sēdi 11.04.2012. plkst. 16.30, lai izteiktu savu viedokli un
paskaidrotu radušos situāciju.
Lailai Hazenģēģere ieradās uz Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēdi un
sniedza sekojošo informāciju :
L.Hazenģēģere nav reģistrēta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindā;
L. Hazenģēģere deklarēta /adrese/, bet tur nedzīvo, jo uzskata, ka nav piemēroti dzīves
apstākļi dzīvošanai.
L.Hazenģēģere faktiski dzīvo pie brālēna Jāņa Feigina, /adrese/.
7

Sarunā L.Hazenģēģere apliecina, ja būtu jāatbrīvo dzīvoklis /adrese/, kādu laiku varētu padzīvot
pie tantes Rīgā, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Reģistrēt Lailas Hazenģēģeres ģimeni Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistrā.
2.Ieteikt L.Hazenģēģerei rakstīt iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās platības
piešķiršanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par sociālo darbinieku izbraukumu pieņemšanu dienās veikto sociālo vajadzību izpētes
rezultātiem Ropažu novada ciemos: Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki
Pamatojoties uz 22.02.2012. Ropažu novada pašvaldības lēmumu Nr. 3 6.§ - Ropažu novada
apdzīvoto vietu iedzīvotāju sociālo vajadzību izpētes nolūkos organizēt sociālo darbinieku
pieņemšanas dienas Ropažu novada Silakrogā, Muceniekos, Zaķumuižā – divas reizes mēnesīceturtdienās, no 16.februāra līdz 26. aprīlim. Paredzamās pieņemšanas dienas : 16.02.; 23.02.;
08.03. ; 22.03.; 12.04.; 26.04., sociālie darbinieki pieņēma klientus uz vietām.
Tika saņemtas un izvērtētas 16 anonīmās aptaujas anketas, kurās bija jāatbild uz 9 jautājumiem
(pielikumā anketu kopsavilkums). Pēc anketu apkopošanas ir sekojoši rezultāti.
1. Visvairāk pie sociālā darbinieka griežas pilnas un nepilnas ģimenes ar bērniem;
2. Klienti visvairāk kārto sociālo palīdzību – naudas pabalstus un saņem pārtikas pakas;
3. Aptaujātie iedzīvotāji Sociālo darbinieku apmeklē 1 reizi mēnesī;
4. Aptaujātie iedzīvotāji izmanto iespēju – bezmaksas autobusu nokļūšanai uz Sociālo
dienestu;
5. Visi aptaujātie ir apmierināti ar Sociālajā dienestā saņemtajiem pakalpojumiem;
6. Vairākums respondentu vēlētos, lai sociālie darbinieki pieņemtu izbraukumā;
7. Aptaujātie iedzīvotāji visvairāk vēlētos saņemt uz vietas konsultācijas citos jautājumos;
8. Ieteikumu Sociālā darba uzlabošanai nebija;
9. Lielākais vairums anketas aizpildīja iedzīvotāji no Silakroga.
Izvērtējot informāciju, konstatēts, ka 4 apmeklējumu reizēs Mucenieku ciemā pie sociāliem
darbiniekiem kopā bija 32 personas, Silakrogā 39 personas, Zaķumuižā 13 personas.
Sociālie darbinieki izteica pozitīvu un negatīvu sekojošu viedokli par iedzīvotāju pieņemšanu
konkrētās apdzīvotās vietās:
Apdzīvota vieta
Pozitīvs
Negatīvs
Mucenieki
+
telpas
piemērotas
- nav
interneta
sociālā
darbinieka
pieslēguma,
nevar
darbam,
klientu
saslēgties ar SOPA
pieņemšanai
programmu
- nav printeris
- nolietots ( novecojis)
kopētājs
- nebija telefons
Ieteikums Mucenieku ciemā:
1. Turpināt sociāliem darbiniekiem iedzīvotājus pieņemt 1 reizi mēnesī 2 stundas;
2. Apvienot izbraukuma dienas Mucenieki, Zaķumuiža;
3. Uzlabot interneta pieslēgumu;
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4. Ieteikt SIA „Ciemats” iespēju robežās iegādāties jaunu kopētāju.
Apdzīvota vieta
Silakrogs

Pozitīvs
+ ir interneta pieslēgums
+ ir kopētājs

Negatīvs
- nav piemērotas darba
telpas
- nav printeris
- nav klientu uzgaidāmās
telpas

Ieteikums Silakroga ciemā:
1. Turpināt sociāliem darbiniekiem iedzīvotājus pieņemt 1 reizi mēnesī 6 stundas;
2. Nepieciešams piemeklēt citas telpas;
3. Izvērtēt iespēju sociālā dzīvoklī Priedes 5-1 (pirmais stāvs, 3 istabu dzīvoklis), izveidot
telpas sociāliem darbiniekiem un dienas centru;
Apdzīvota vieta
Zaķumuiža

Pozitīvs
+ telpas plašas

Negatīvs
- nav interneta pieslēgums
- nav piemērotas darba
telpas
- nav printeris

Ieteikums Zaķumuižas ciematā:
1. Turpināt sociāliem darbiniekiem iedzīvotājus pieņemt 1 reizi mēnesī 2 stundas;
2. Nepieciešams izremontēt telpas.
Ieteikums Tumšupes ciematā
1. Atbrīvot telpas Zītari 5-1,Tumšupe, Ropažu novads izveidot telpas sociāliem
darbiniekiem, sociālās mājas pārvaldniekam, dienas atbalsta centram
2. Sociālam darbiniekam iedzīvotājus pieņemt 1 reizi nedēļā vai biežāk,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Maija mēnesī, datumos: 10.05. un 24.05., turpināt sociālo darbinieku izbraukumus
apdzīvotās vietās Mucenieki, Silakrogs, Zaķumuiža, iepriekšējos pieņemšanas laikos.
2. No 1. jūnija līdz 31.jūlijam sociālajiem darbiniekiem izbraukuma pieņemšana nebūs.
3. No 1.augusta sociālie darbinieki atsāks iedzīvotāju izbraukuma pieņemšanu.
4. Līdz jūnija domes sēdei, izvērtēt iespēju sociālajā dzīvoklī Priedes 5-1 (pirmais stāvs, 3
istabu dzīvoklis), Silakrogs, Ropažu novads, izveidot multifunkcionālas sociālā atbalsta
telpas.
8.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 29.03.2012. iesniegto J.M., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Nr. 4, Stacija Augšciems, Augšciems, Ropažu novadā, un sakarā ar to, ka
iepriekšējo īres līgumu uz termiņu no 25.09.2011. līdz 25.03.2012. (25.10.2011.Ropažu
novada domes lēmums Nr.18 4§) Jānis Matīss īres līgumu noslēdza 29.03.2012. ar ilgstošu
kavējumu, uzklausot J.M. skaidrojumu, ka bijis aizmirsis noslēgt īres līgumu sociālajā
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dzīvokli un solījumus turpmāk sekot īres līguma termiņiem, pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 28.03.2012. Ropažu novada pašvaldības lēmumu Nr. 4, 3.§ „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. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciems, Stacija Augšciems,
dzīvoklis Nr. 4, īres līgumu ar J.M. uz laiku no 26.03.2012. līdz 31.08.2012.
3. J.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. 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.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 29.03.2012. iesniegto R.L.,
p.k./personas kods/, deklarēts /adrese/ iesniegumu par īres līguma pagarināšanu mājā
„Augšciemi” sociālajā dzīvoklī Nr.2, Augšciems, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā
ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciemā, dzīvoklis Nr. 2 īres
līgumu ar R.L. uz laiku no 01.02.2012. līdz 31.07.2012.
2.R.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3.Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu R.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 27.03.2012. iesniegto G.K.,
p.k./personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī dzīvoklis Nr.2, „Akācijas”, Ropaži, Ropažu novadā, pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta trešo daļu,
Pamatojoties uz vairākkārtīgiem Ropažu novada pašvaldības policijas sastādītiem
administratīviem aktiem, par alkohola lietošanu pie mātes M.E. sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 167, Ropaži, Ropažu novads un pamatojoties, uz to, ka G.K. ir parāds par īri sociālajā dzīvoklī
„Akācijas „-2, Ropaži, Ropažu novads, Ls 44,64, kā arī uz to, ka īres līgums par sociālā dzīvokļa
Akācijas -2, Ropaži, Ropažu novads īri ir beidzies 29.02.2012. un ģimenes ienākumi nav
izvērtēti,
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03.04.2012. G.K. tika nosūtīts aicinājums ierasties uz Ropažu novada domes Sociālo jautājumu
komitejas sēdi 11.04.2012. plkst. 17.15, lai izteiktu savu viedokli un paskaidrotu radušos
situāciju.
G.K. uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās un nepaziņoja neierašanās iemeslus.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta trešo daļu,
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts
lēmumprojektu virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
1.„Sakarā ar to, ka G.K. neieradās uz sēdi un nesniedza paskaidrojumus, iesniegumu par īres

līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Ropažu novadā, Ropaži, „Akācijas” , dzīvoklis Nr. 2,
neizskatīt.
2.Sakarā ar to, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī ir beidzies 29.02.2012., G.K. līdz 31.05.2012.
atbrīvot sociālo dzīvokli „Akācijas „-2, Ropaži, Ropažu novads un par sociālā dzīvokļa
„Akācijas „-2, Ropaži , Ropažu novads, īri un komunālajiem maksājumiem norēķināties pēc
saņemtajiem rēķiniem pilnā apmērā.
3.Ieteikt G.K. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par pašvaldības
dzīvojamās platības piešķiršanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā
redakcijā:
„Uzdot G.K. 1 mēneša laikā, no lēmuma stāšanās spēkā brīža, nomaksāt parādu 44,64 Ls
apmērā par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvojamo platību „Akācijas”-2, Ropaži,
Ropažu novads.
2. G.K. ierasties uz sociālo jautājumu komitejas maija sēdi un pārslēgt īres līgumu par dzīvojamo
platību adresē „Akācijas”-2, Ropaži, Ropažu novads.
3. Ieteikt G.K. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par pašvaldības
dzīvojamās platības piešķiršanu.
4. Uzdot Ropažu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam apsekot G.K. dzīvesvietu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”
1.

atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot G.K. 1 mēneša laikā, no lēmuma stāšanās spēkā brīža, nomaksāt parādu 44,64 Ls
apmērā par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvojamo platību „Akācijas”-2,
Ropaži, Ropažu novads.
2. G.K. ierasties uz sociālo jautājumu komitejas maija sēdi un pārslēgt īres līgumu par
dzīvojamo platību adresē „Akācijas”-2, Ropaži, Ropažu novads.
3. Ieteikt G.K. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par
pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
4. Uzdot Ropažu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam apsekot G.K. dzīvesvietu.

4.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 27.03.2012. iesniegto S.C., p.k.
/personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Zītari 5 dzīvoklis Nr. 13, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
13, īres līgumu ar S.C. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2.S.C. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3.Ieteikt S.C. griezties Ropažu novada domes dzīvokļu komisijā ar iesniegumu par
pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
4.Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu S.C., Zītari 5, /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 05.04.2012. iesniegto R.R., p.k.
/personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī
Zītari 5 dzīvoklis Nr.12, Tumšupe, Ropažu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo
jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis Nr.
12, īres līgumu ar R.R. uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2.R.R. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3.Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu R.R., /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
9.§
Par Signes Tomsones deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 10.10.2011. saņemto Ropažu novada pašvaldības policijas
iesniegumu par Signes Tomsones, pers. Kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas Vinteri k-1 dz. 18, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu,
jo sniegtas nepatiesas ziņas.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 29.12.2009. Signes Tomsones deklarētā dzīvesvieta ir Vinteri k-1 dz. 18,
Silakrogs, Ropažu novadā;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
20.03.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Signei Tomsonei uz viņas deklarēto
dzīvesvietu Vinteri k-1 dz. 18, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu
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(Nr. 11-4/13) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 10.aprīlim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas sniegto ziņu patiesumu apmesties
deklarētajā dzīvesvietā Vinteri k-1 dz. 18, Silakrogs, Ropažu novads saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 10.04.2012. Signe Tomsone neieradās un telefoniski nav informējusi par
sniegto ziņu patiesumu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - Vinteri
k-1 dz. 18, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas .punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas

deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Signes Tomsones, pers. Kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu Vinteri k-1 dz. 18, Silakrogs, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Signei Tomsonei uz deklarēto dzīvesvietu Vinteri k-1 dz. 18, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133,
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Ropažu novada
pašvaldības policijai,
 Valsts sociālās aprūpes centram „Rīga”, Pāles iela 12, Rīga, LV 1024,
 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldei,
Gaujas iela 15, Rīga, LV 1026
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par Jura Medenieka deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 02.03.2012. saņemto Hipotēku bankas nekustamo īpašumu
aģentūras, reģ. Nr. 40003426895, 29.02.2012 iesniegumu par Jura Medenieka, pers. kods
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/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 1”
dz.37, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 26.10.2005. Jura Medenieka deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.37,
Silakrogs, Ropažu novadā.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
20.03.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jurim Medeniekam uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.37, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/12) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 10.aprīlim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.37, Silakrogs, Ropažu novadā, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 10.04.2012. Juris Medenieks neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1”
dz.37, Silakrogā, Ropažu novadā.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Jura Medenieka, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.37, Silakrogā, Ropažu novadā.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Jurim Medeniekam uz deklarēto dzīvesvietu („Priedes 1” dz.37, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133), saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Hipotēku
bankas nekustamo īpašumu aģentūrai uz juridisko adresi Elizabetes iela 41/43,
Rīga, LV 1010, Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11.§
Par Kristīnes Ripas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.03.2012 saņemto Jura Pitkēviča, personas kods /personas
kods/, iesniegumu par Kristīnes Ripas, pers. kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, anulēšanu,
jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 22.09.1997. Kristīnes Ripas deklarētā dzīvesvieta ir „Mildēni” dz.7,
Kākciems, Ropažu novadā.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
20.03.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Kristīnei Ripai uz viņas deklarēto
dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/11) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 10.aprīlim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 10.04.2012. Kristīne Ripa neieradās un telefoniski nav informējusi par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Mildēni”
dz.7, Kākciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Kristīne Ripas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novadā.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Kristīnei Ripai uz deklarēto dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, 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, Jurim Pitkēvičam
uz deklarēto dzīvesvietu (/adrese/), Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par Jāņa Ripas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.03.2012 saņemto Jura Pitkēviča, personas kods /personas
kods/, iesniegumu par Jāņa Ripas, pers. kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, anulēšanu,
jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 22.09.1997. Jāņa Ripas deklarētā dzīvesvieta ir „Mildēni” dz.7, Kākciems,
Ropažu novadā.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
20.03.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jānim Ripam uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu
(Nr. 11-4/10) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 10.aprīlim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 10.04.2012. Jānis Ripa neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Mildēni” dz.7,
Kākciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Jāņa Ripas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novadā.
2. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Jānim Ripam uz deklarēto dzīvesvietu „Mildēni” dz.7, Kākciems, Ropažu novads,
LV 2135), saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
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anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jurim Pitkēvičam uz
deklarēto dzīvesvietu (/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.

Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1500 – 1530
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
13.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Jugla Nr.107”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Jevgēnija Igoļnicina, pers.kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2012.gada 27.marta
iesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala d/s „Jugla Nr. 107” reģistrācijai Zemesgrāmatu
nodaļā uz LR nepilsoņa Jevgēnija Igoļnicina (JEVGĒNIJS IGOĻNICINS) vārda un izvērtējot
Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika
konstatēts:
Darījumu apliecinošs dokuments – 2012.gada 20.martā noslēgtais dāvinājuma līgums
Dāvinātājs – Vladimirs Igoļnicins, pers. kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/, nav
Latvijas Republikas pilsonis;
Apdāvinātais – Jevgēnijs Igoļnicins, pers.kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/, nav
Latvijas Republikas pilsonis;
Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis –
0,086 ha, d/s „Jugla Nr. 107”, kadastra Nr. 8084 004 0484- individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;
Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību, un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.04.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma d/s „Jugla Nr. 107”, kadastra Nr.8084 004 0484, 0.086 ha platībā
iegūšanai īpašumā uz Jevgēnija Igoļnicina (JEVGĒNIJS IGOLNICINS) vārda, ar zemes
izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –
2.1. Jevgēnijam Igoļnicinam, /adrese/.
2.3. Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.
2.4. Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17

14. §
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā
Izskatot Pētera Kiršisa, pers. kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/, 2012. gada 12.marta
iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”:
1. 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības;
2. 15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
3. 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības zemes iznomāšanu,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropažu
novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu ar
Pēteri Kiršisu, pers. Kods /personas kods/;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Pēteri
Kirsišu līdz 30.05.2012.;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu
pie nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar pielikumu;
5. Uzdot Personāla un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu, saskaņā ar pielikumu, desmit
dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža:
Pēterim Kiršisam, adrese /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
15. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Urgas”, Ropažu novads
Izskatot, Leonīda Guščina, pers. kods /personas kods/, pilnvarotās personas Ludmilas Balonkinas,
pers.kods /personas kods/, iesniegto 03.04.2012. iesniegumu par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam “Urgas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 009 0281 apstiprināšanu,
izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika
konstatēts :
1. LR MK 12.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
nosaka izstrādes kārtību;
2. Projekts izstrādāts atbilstoši Ropažu novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem
Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu
veidošanas kārtība”;
3. Ropažu novada domes 25.03.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Ropažu novada teritorijas
plānojuma grozījumi” noteicis plānoto teritorijas izmantošanu – savrupmāju dzīvojamās
apbūves teritorija (DzS)
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Nekustamā īpašuma “Urgas” zemes vienības platība ir 2.5 ha, kadastra Nr.8084 009 0281, un
saskaņā ar Attīstības komitejas 10.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Urgas”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0281 zemes
ierīcības projektu;
2. Piekrist nekustamā īpašuma “Urgas”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0281 zemes
vienības sadalīšanai, atdalot 2 (divus) zemes gabalus 1.00 ha platībā.
3. Noteikt nekustamam īpašumam „Urgas” 2.5 ha platībā –
3.1. adresi - “Urgas”,, Ropažu novads, LV-2135
3.2. dalīto zemes lietošanas mērķi:
- savrupmāju dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,25 ha;
- lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 0,25ha.
3.3. apgrūtinājumus –
„Urgas”, Ropaži, Ropažu novads
Nr. Projekta Klasifikācijas
Apraksts
Platība, ha
grafiskajā
kods
daļā
(1)
12030302
aizsargjoslas teritorija gar valsts
0,5
reģionālajiem autoceļiem
(3)
12050601
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
0,0
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem
(4)

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju

0,0

4. Noteikt jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atdalīti no nekustamā īpašuma „Urgas”
1.00 ha platībā –
4.1. nosaukumus:
- “Dariņi”, Ropažu novads, LV 2135;
- „Lilēni” Ropažu novads, LV 2135.
4.2. zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
4.3. apgrūtinājumi –
„Dariņi”, Ropaži, Ropažu novads
Nr. Projekta Klasifikācijas
Apraksts
Platība, ha
grafiskajā
kods
daļā
(1)
12030302
aizsargjoslas teritorija gar valsts
0,2
reģionālajiem autoceļiem
(2)
110402
ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas
0,2
teritorija
(3)
12050601
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
0,0
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem
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(4)

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju

0,0

Apraksts

Platība, ha

aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem

0,0

„Lilēni”, Ropaži, Ropažu novads
Nr. Projekta Klasifikācijas
grafiskajā
kods
daļā
(1)
12030302
(3)

12050601

0,0

5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Leonīdam Guščinam, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
16.§
Par piedalīšanos Igaunijas Latvijas (EST LAT) programmas projektu konkursā kā
partneris projektā „Development of Water Tourism as Nature and Active Tourism
Components in Latvia and Estonia (RIVERWAYS)”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas
priekšlikumu par piedalīšanos EST LAT programmas projektu konkursā ar projektu
„Development of Water Tourism as Nature and Active Tourism Components in Latvia and
Estonia (RIVERWAYS)” jeb Ūdenstūrisma attīstība kā dabas un aktīvā tūrisma
elements/komponente Latvijā un Igaunijā.
Igaunijas – Latvijas programma atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un
Latvijas partneriem Programmas teritorijā (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu,
Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā).
Projekta mērķi: Kopējais projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdens tūrisma attīstībai
un konkurētspējas palielināšanai ūdenstūrismam Programmas teritorijā.
Konkrētie mērķi ir:
attīstīt pievilcīgu ūdenstūrisma galamērķi;
- Atdzīvināt un iedzīvināt upes, piemērot tās laivošanai;
- Upju gultņu tīrīšana;
- Laivu piestātņu, krastu sakopšana un atpūtas zonu izveide;
- Ūdens tūrisma kā aktīvās tūrisma sastāvdaļas pa Latviju un Igauniju veicināšana;
Kopējās projekta izmaksas sastāda 20 200 EUR, Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums
3434 EUR (t.sk.PVN),
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt dalību projektā „Development of Water Tourism as Nature and
Active Tourism Components in Latvia and Estonia (RIVERWAYS)”.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram
nodrošināt projekta dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas plānošanas
reģiona projektu vadītājai Ingai Briezei.
3. Uzdot Būvvaldei piedalīties labiekārtošanas projektu izstrādē.
4. Finanšu līdzekļus 3434 EUR (t.sk. PVN) apmērā paredzēt no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem un pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.
Ierodas Ropažu novada domes deputāts Raimonds Skrebs 1535.
17.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Biedrību „Cetra sport” par bendija laukuma
izveidošanu un apsaimniekošanu
Biedrība „Cetra sport” prezentē bendija laukuma izveides projektu.
Biedrība „Cetra sport”, piedalās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013. gadam ietvaros realizējamā projektā „Increasing social activity of youth
and sport seniors through development of knowldge and skills in bandy sport ”, turpmāk tekstā
Projekts.
Projekts ietvaros paredzēts Ropažos, Ropažu novadā izveidot bendija laukumu, kā arī piesaistīt
pašvaldības līdzfinansējumu 80 000 EUR apmērā. Pēc Projekta veiksmīgas realizācijas
pašvaldībai tiek atmaksāti 90% no līdzfinansējuma.
24.08.2011. Ropažu novada dome lēmusi par konceptuālu atbalstu multifunkcionāla sporta
laukuma (bendija laukums – ziemā, futbola laukums – vasarā) izveidei Ropažu ciemā, Ropažu
novadā.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Saskaņā ar Sporta likuma 7. panta pirmo daļu, pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas noteikt par sportu atbildīgo darbinieku
vai institūciju, būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu,
sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību, atbalstīt sporta
speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību, finansēt sporta sacensības, kā arī finansēt
licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā
teritorijā esošie sporta klubi.
saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts lēmumprojektu
virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
1. „Konceptuāli atbalstīt iesaistīšanos Biedrības „Cetra sport” projektā par bendija laukuma
izveidošanu un apsaimniekošanu.
2. Projekta pārraudzībai, kā arī biedrības un pašvaldības sadarbības formas izstrādāšanai izveidot
darba grupu šādā sastāvā:
- Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis – darba grupas vadītājs;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš – darba grupas loceklis;
Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba – darba grupas locekle;
Būvvaldes vadītāja Renāte Gremze – darba grupas locekle;
Juriskonsults Oskars Ašmanis – darba grupas loceklis.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt visām šī
lēmuma 2. punktā minētajām personām.”

Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā
redakcijā:
1. „Konceptuāli atbalstīt iesaistīšanos Biedrības „Cetra sport” projektā par bendija laukuma
izveidošanu un apsaimniekošanu.
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2.
-

3.
4.
5.
6.
7.

Projekta pārraudzībai, kā arī biedrības un pašvaldības sadarbības formas izstrādāšanai izveidot
darba grupu šādā sastāvā:
Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis – darba grupas vadītājs;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš – darba grupas loceklis;
Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba – darba grupas locekle;
Būvvaldes vadītāja Renāte Gremze – darba grupas locekle;
Juriskonsults Oskars Ašmanis – darba grupas loceklis;
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja – darba grupas locekle.
Izsludināt publisko apspriešanu par bendija laukuma izveidošanu. Publiskās apspriešanas ilgums –
4 nedēļas no publikācijas laikrakstā „Ropažu Vēstis”. Publiskās apspriešanas pamatjautājums – vai
novada iedzīvotāji vēlas bendija laukumu Ropažos pie Ropažu vidusskolas.
Publiskās apspriešanas dalībnieki paust savu viedokli, kā arī iepazīties ar informāciju par bendija
laukuma izveidi, var Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā.
Pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām, 5 darba dienu laikā sagatavot informatīvo ziņojumu par
apspriedes rezultātiem.
Publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu neatkarīgi no iedzīvotāju skaita, kas piedalījušies
publiskajā apspriešanā.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt visām šī
lēmuma 2. punktā minētajām personām.”

atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Cibuļskis,
S.Megere-Klevinska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 6 balsis (A.Kleins, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Šukste, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt iesaistīšanos Biedrības „Cetra sport” projektā par bendija laukuma
izveidošanu un apsaimniekošanu.
2. Projekta pārraudzībai, kā arī biedrības un pašvaldības sadarbības formas izstrādāšanai
izveidot darba grupu šādā sastāvā:
- Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis – darba grupas vadītājs;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš – darba grupas loceklis;
Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba – darba grupas locekle;
Būvvaldes vadītāja Renāte Gremze – darba grupas locekle;
Juriskonsults Oskars Ašmanis – darba grupas loceklis;
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja – darba grupas locekle.
3. Izsludināt publisko apspriešanu par bendija laukuma izveidošanu. Publiskās apspriešanas
ilgums – 4 nedēļas no publikācijas laikrakstā „Ropažu Vēstis”. Publiskās apspriešanas
pamatjautājums – vai novada iedzīvotāji vēlas bendija laukumu Ropažos pie Ropažu
vidusskolas.
4. Publiskās apspriešanas dalībnieki paust savu viedokli, kā arī iepazīties ar informāciju par
bendija laukuma izveidi, var Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā.
5. Pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām, 5 darba dienu laikā sagatavot informatīvo
ziņojumu par apspriedes rezultātiem.
6. Publiskā apspriešana uzskatāma par notikušu neatkarīgi no iedzīvotāju skaita, kas
piedalījušies publiskajā apspriešanā.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
visām šī lēmuma 2. punktā minētajām personām.
18.§
Par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba iesniegusi
priekšlikumu par dalību un iestāšanos biedrībā „Vidzemes Tūrisma Asociācija”.
Asociācijas mērķi:
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Veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgspējīgas tūrisma nozares attīstību
Vidzemē;
- Identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;
- Veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Vidzemē;
- Veikt Vidzemes tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;
- Pārstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā
arī ārvalstu institūcijās;
- Sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Vidzemē;
- Sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību,
- Sekmēt jaunu darba vietu rašanos;
- Panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Vidzemē;
- Izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus;
- Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām;
- Piedalīties tūrisma nozares standartu, klasifikācijas un sertifikācijas ieviešanu un
izstrādāšanas procesos;
Sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma
informācijas datu bāzes veidošanu.
- Biedrība savu mērķu sasniegšanai var:
- attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, veidojot kopīgus projektus;
- piesaistīt līdzekļus no investoriem un citiem līdzekļu avotiem projektu realizācijai;
- konsultēt tūrisma finansu, ekonomikas, juridiskajos un informācijas jautājumos;
- kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem;
- izveidot Vidzemes tūrisma attīstības fondu;
- sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām.
Biedra nauda tiek aprēķināta Ls 0,015 par iedzīvotāju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
-

Ropažu novada dome nolemj:
1. Iestāties Vidzemes Tūrisma Asociācijā un kļūt par tās biedru, dalības maksas
finansējumu paredzot no 2012. gada tūrisma budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājai sagatavot un iesniegt
pieteikumu.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim
Putniņam.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.
19.§
Par izdevumu – atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Ropažu sporta centra vadītājas Evitas Eglājas priekšlikumu par autotransporta izdevumu
atlīdzības līguma noslēgšanu ar Ropažu sporta centra ēku un teritorijas pārzini Jāni Jubeli par
vieglās automašīnas TOYOTA PREVIA, valsts Nr.DH4643, izmantošanu sporta zāles pārziņa
amata pienākumu veikšanai,
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un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Noslēgt patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu:
Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,
Jānis Jubelis, personas kods /personas
personas kods, adrese
kods/, adrese /adrese/
Automašīnas marka
TOYOTA PREVIA
Reģistrācijas Nr.
DH4643
VIN
JT111AC1100035801
Degvielas veids
Benzīns, E95
Izlietojuma norma uz 100 km
līdz12 litri
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līdz 60 litri
Līguma termiņš
01.04.2012. – 31.12.2012.
Finanšu līdzekļi
Pašvaldības sporta centra budžeta
Mērķis
Ēku un teritorijas pārziņa amata
pienākumu veikšanai
Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
20.§
Par Nāgelmuižas parka attīstību
Izskatot 10.04.2012. Attīstības komitejas Prot.Nr. 4, 2.§ atzinumu par Nāgelmuižas parka
attīstību, kā arī, uzklausot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora Jura Putniņa ziņojumu par
Nāgelmuižas parka taksācijas izmaksām,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piešķirt finanšu līdzekļus līdz 150 Ls no tautsaimniecības budžeta līdzekļiem,
Nāgelmuižas parka taksācijas izmaksu segšanai.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt
Nāgelmuižas parka taksāciju.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot uz
maija domes sēdi Nēgelmuižas parka apsaimniekošanas nolikuma projektu, nosakot tajā,
ka parks ir publiski pieejams;
Uzdot lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim
Putniņam.
Uzdot Perosnālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim.
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21.§
Par nodoma protokola un nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Baltijas
energoefektivitātes attīstības fondu”
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdes 10.04.2012. lēmumu, ir
izstrādāts nodoma protokola un nomas līguma projekts.
Izskatot iesniegtos projektus,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka nomas maksa gadā par zemes vienības 1 ha platībā nomu ir 360,00 Ls pluss
PVN.
2. Nosūtīt nodoma protokola un nomas līguma projektu SIA “Baltijas energoefektivitātes
attīstības fondam”, komentēšanai un precizēšanai.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
22.§
Par nekustamā īpašuma ”Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi
Uzklausot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājas R.Gremzes priekšlikumu iegādāties
nekustamo īpašumu „Veikals Nr. 2”, Muceniekos, Ropažu novadā, izveidojot tajā telpas
pašvaldības vajadzībām. Būves platība ~100 m2, zemes platība ~200 m2., saskaņā ar Attīstības
komitejas 10.04.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.4,
saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts lēmumprojektu
virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
„Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par iegādes
vērtību;
Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, iegādes
vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.”

Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā
redakcijā:
„Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par iegādes
vērtību, atbilstoši tirgus cenai (pamatojoties uz vērtējumu).
Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, iegādes
vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.”

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi;
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par
iegādes vērtību, atbilstoši tirgus cenai (pamatojoties uz vērtējumu).
Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”,
iegādes vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
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23.§
Par hokeja laukuma izbūvi Zaķumuižā
Izskatot 10.04.2012. Attīstības komitejas Prot.Nr. 4, 13.§ atzinumu par hokeja laukuma izbūvi
Zaķumuižā.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts lēmumprojektu
virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
1. „Noslēgt sadarbības līgumu ar Biedrību „Cetra sport” par hokeja laukuma izveidošanu un
apsaimniekošanu Zaķumuižā.

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Cetra”;
Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.”
Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu
sekojošā redakcijā:
1. „Biedrības „Cetra Sport” un pašvaldības sadarbības formas izstrādāšanai izveidot darba grupu
šādā sastāvā:
- Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis – darba grupas vadītājs;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš – darba grupas loceklis;
- Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba – darba grupas locekle;
- Būvvaldes vadītāja Renāte Gremze – darba grupas locekle;
- Juriskonsults Oskars Ašmanis – darba grupas loceklis;
- Sporta centra vadītāja Evita Eglāja – darba grupas locekle.
2. Pēc līguma projekta izstrādes, virzīt to izskatīšanai Ropažu novada domes attīstības komitejas
sēdē.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Biedrībai „Cetra Sport”;
Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.”

atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1.
Biedrības „Cetra Sport” un pašvaldības sadarbības formas izstrādāšanai izveidot darba
grupu šādā sastāvā: Ropažu novada domes deputāts Antons Cibuļskis – darba grupas
vadītājs;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš – darba grupas loceklis;
- Attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne – Vimba – darba grupas locekle;
- Būvvaldes vadītāja Renāte Gremze – darba grupas locekle;
- Juriskonsults Oskars Ašmanis – darba grupas loceklis;
- Sporta centra vadītāja Evita Eglāja – darba grupas locekle.
2. Pēc līguma projekta izstrādes, virzīt to izskatīšanai Ropažu novada domes attīstības
komitejas sēdē.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Biedrībai „Cetra Sport”;
Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
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24.§
Par tehniskā projekta izstrādi PII „Annele” piebūvei
PII „Annele” piebūves izveides prasības:
1) papildus nepieciešamas divas bērnu grupiņas - 70m2
2) katrai grupiņai sanmezgla bloks (tualetes+izlietnes / 3+3) - normatīvās prasības ~ 14m2
3) mākslas telpa - 40m2
4) darbnīcas telpa - 40m2
5) administrācija (4telpas) - 48m2
6) aktu zāle - 200m2 (ar izeju uz āra terasi; iespēja dalīt uz pusēm)
7) noliktavas pie zales (4+4) - 8m2
kopā - 420m2
Piezīmes:
* esošā zāle - sporta nodarbībām
* jauno apjomu jāplāno bloķējot pie esošā bērnudārza apjoma
* funkcionāli jāparedz no jaunām grupu telpām nokļuve uz esošo virtuvi - jāpieslēdzas esošām
funkciju kompleksai izmantošanai,
saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts lēmumprojektu
virzīt uz domi sekojošā redakcijā:
1. „Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram līdz nākamajai Ropažu novada domes sēdei

-

apzināt tehniskā projekta izstrādes izmaksas un pēc apzināšanas sagatavot lēmumprojektu par
finansu līdzekļu piešķiršanu.
2. Pēc izmaksu apzināšanas, nepieciešamības gadījumā uzdot Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijai izstrādāt nolikumu iepirkumam par tehniskā projekta izstrādi PII „Annele”
piebūvei.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
PII „Annele”.”

Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā
redakcijā:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram līdz nākamajai Ropažu novada domes sēdei
apzināt skiču projekta izstrādes izmaksas un pēc apzināšanas sagatavot lēmumprojektu par
finansu līdzekļu piešķiršanu.
2. Pēc izmaksu apzināšanas, nepieciešamības gadījumā uzdot Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijai izstrādāt nolikumu iepirkumam par skiču projekta izstrādi PII „Annele”
piebūvei.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
PII „Annele”.

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram līdz nākamajai Ropažu novada
domes sēdei apzināt skiču projekta izstrādes izmaksas un pēc apzināšanas sagatavot
lēmumprojektu par finansu līdzekļu piešķiršanu.
2. Pēc izmaksu apzināšanas, nepieciešamības gadījumā uzdot Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijai izstrādāt nolikumu iepirkumam par skiču projekta izstrādi PII
„Annele” piebūvei.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
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Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
PII „Annele”.

25.§
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts Rīgas apriņķa komiteja”
Eiropas Komisijas programmas – pārtikas produktu komplektu izdalīšana administrēšanai
Pamatojoties uz sadarbības līguma ar Biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteju”
par ES pārtikas paku izdali 2012. gadā 3.punktu : līguma partneris apņemas – sniegt Biedrības
„Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejai” finansiālo atbalstu 2012. gadā par ES
Programmas par pārtikas produktu komplektu izdalīšanu trūcīgām personām administrēšanu
Ls 120,00, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr. 4,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sniegt Biedrībai „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejai” finansiālo
atbalstu 2012. gadā par ES Programmas par pārtikas produktu komplektu izdalīšanu
trūcīgām personām administrēšanu, pārskaitot Ls 120,00 LSK Rīgas apriņķa
komitejai, Reģ. Nr. 40008002279, juridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, LV1011,
pasta adrese Gaujas līču iela -5, Inčukalna novads, LV-2140, AS SEB Unibanka,
konta Nr. LV94UNLA 0050000619571.
2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
- Biedrībai „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komiteja”, pasta adrese
Gaujas līču iela -5, Inčukalna novads, LV-2140,
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai,
- Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
26.§
Par lokālās tāmes Skolas iela 1, Zaķumuiža, Ropažu novads, sastādīšanu un samaksu
Pamatojoties uz 08.02.2012. Ropažu novada domes lēmumu Nr. 3, 21.§ 1)Paredzēt finanšu
līdzekļus līdz Ls 5000,00 kosmētiskam remontam, sanitārā mezgla izveidošanai, Sociālā dienesta
filiālei paredzētajās telpās Skolas iela -1, Zaķumuiža, Ropažu novads,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests lūdza SIA „BRC Celtniecība” sagatavot
remontdarbu tāmi Sociālā dienesta filiāles paredzētām telpām (45,48m2) Skolas iela 1,
Zaķumuiža, Ropažu novads, SIA „Vilkme” sagatavot darbu tāmi apkures radiatoru un sanitārā
mezgla uzlabošanai.
15.03.2012. SIA „BRC Celtniecība” veica Sociālā dienesta filiāles paredzētās telpas Skolas iela
1, Zaķumuiža, Ropažu novads apsekošanu un sastādīja remontdarbu lokālo tāmi. Maksa par
tāmes sastādīšanu Ls 42.70. un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.04.2012. sēdes
atzinumu Prot.Nr. 4,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Samaksāt SIA „BRC Celtniecība” par telpu Skolas iela 1, Zaķumuiža, Ropažu novads
lokālās remontdarbu tāmes sagatavošanu Ls 42.70.
2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.
27.§
Par Dailas Lazdānes iesniegumu
Izskatot 03.04.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Dailas Lazdānes, personas kods
/personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas meitas Samantas Annas Lazdānes,
personas kods /personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības
iestādē (turpmāk – PII) „Karlson” 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 10.04.2012.
sēdes atzinumu Prot.Nr. 5,un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Karlson Plus”, Reģ.Nr. 40103257762, juridiskā adrese:
Druvienas iela 17-5, Rīga, LV-1039 par Samantas Annas Lazdānes, p.k. /personas kods/
maksas daļēju kompensāciju. Līguma termiņš: līdz 2012.gada 31. decembrim.
2. Samaksu Ls 88,01 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „Karlson Plus” piestādīto tāmi, rēķinu, izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā
un licences kopiju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Karlson Plus”.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- SIA „Karlson plus”, Druvienas iela 17 – 5, Rīga, LV 1039
- Dailai Lazdānei, /adrese/
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba koordinatoram A.Cibuļskim.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
28.§
Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vilkme” un SIA „Ciemats”
2011.gada pārskata pieņemšanu zināšanai
Pamatojoties uz iesniegtiem kapitālsabiedrību SIA „Vilkme” un SIA „Ciemats” 2011.gada
pārskatiem un zvērinātu revidentu SIA auditorfirma SIA „Inspekcija AMJ” neatkarīgu revidentu
ziņojumiem,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības SIA „Vilkme” 2011. gada pārskatu
(pielikumā) ar finanšu rādītājiem:
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bilance uz 2011. gada 31. decembri – Ls 455970;
pārskata perioda zaudējumi – Ls 459.

2. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības SIA „Ciemats” 2011. gada pārskatu
(pielikumā) ar finanšu rādītājiem:
- bilance uz 2011. gada 31. decembri – Ls 523829;
- pārskata perioda zaudējumi – Ls 31446.
29.§
Par finansējuma piešķiršanu SIA „Ciemats” – elektromotora statora iegādei apkures katla
reduktoram Silakroga katlu mājā
Pamatojoties uz SIA „Ciemats” iesniegumu par nepieciešamību iegādāties elektromotora
statoru apkures katla reduktoram Silakroga katlu mājai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus 591,70 EUR (veicot samaksu latos pārrēķins pēc LB noteiktā
kursa apmaksas dienā) elektromotora statora Nord SK71S/6 TF-HR iegādei apkures katla
reduktoram Silakroga katlu mājā no pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Samaksu veikt 10 darba dienu laikā pēc SIA „Ciemats” rēķina vai preču – pavadzīmes
saņemšanas (pamats SIA „Technobalt” piedāvājums).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram J.Putniņam.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram,
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai,
- SIA „Ciemats”.
30.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumus par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistes
D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem un Ropažu novada
pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām izmaksu tāmēm,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu ar Garkalnes novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
2. Apstiprināt līgumu ar Siguldas novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
3. Apstiprināt līgumu ar Mālpils novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.

30

4. Apstiprināt līgumu ar Ķekavas 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 Stopiņu novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
6. Apstiprināt līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
7. Apstiprināt līgumu ar Ilūkstes novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz
31.12.2012.
8. Apstiprināt līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz
31.12.2012.
9. Apstiprināt līgumu ar Ādažu novada pašvaldība 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.
31.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
1. Izskatot 30.03.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Andra Sarkana, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam kā
daudzbērnu ģimenei,
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Andrim Sarkanam, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- īpašumā nekustamais īpašums „Silmalas”, kadastra Nr. 8084-007-0003;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -191.85, tajā skaitā par
zemi Ls 137.79, par dzīvojamo māju Ls 54.06,
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.4. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā daudzbērnu
ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Andrim Sarkanam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 63.95, par laika periodu no 01.04.2012. līdz 01.12.2012.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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2. Izskatot 12.04.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ēvalda Pastara, 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 no 08.04.1998.līdz bez atkārtotas pārbaudes, invaliditātes
izziņa BB013525,
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Ēvalds Pastars, deklarētā dzīves vieta – /adrese/, algotu darbu nestrādā, vientuļš
pensionārs,
- īpašumā nekustamais īpašums „Jugla Nr.94”, kadastra Nr. 8084-004-0474,
nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -20.10,
„Zītari 2”-12, kadastra Nr.8084-900-0822, nekustamā īpašuma nodoklis
2012.gadam aprēķināts Ls -8.55,
- 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 un
1.5.punktu „Ja atvieglojuma pieprasītājam pieder vairāki nekustamie īpašumi, tad atvieglojumu
piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc personas izvēles”,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Ēvaldam Pastaram, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par nekustamo
īpašumu „Jugla Nr.94”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 7.54 (par periodu no 01.04.2012.
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.

Izskatot 04.04.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Inetas Purvēnas, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam,
kā maznodrošinātai personai
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o 06.03.2012. izziņa Nr.11 Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Ineta Purvēna, deklarētā dzīves vieta – /adrese/,
- Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātās personas
statusu no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.,

3.
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Nomā no pašvaldības nekustamo īpašumu „Upmalas”, kadastra Nr. 8084-0100130, (Lauku apvidus zemes nomas līgums no 01.09.2011.-31.12.2016.)
nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls -11.17,
- 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 2.3.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā maznodrošinātām
personām, ja Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas
personas statusu ,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Samazināt Inetai Purvēnai, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par nomā esošo
nekustamo īpašumu „Upmalas”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 2.79 (par periodu no
01.03.2012. 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.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
32.§
Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumus par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistes
D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem un Ropažu novada
pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām izmaksu tāmēm,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt līgumu ar Daugavpils pilsētas domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
Ierodas Ropažu novada domes deputāts Valdis Vucens 1710.
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33.§
Par nolikuma „Ropažu novada pašvaldības administrācija” 1. pielikuma (Veidlapa)
grozījumiem
Ņemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldībai mainījies faksa numurs, nepieciešams veikt
grozījumus nolikumā „Ropažu novada pašvaldības administrācija”, precizējot nolikuma 1.
pielikumā esošo veidlapu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Precizēt veidlapā esošo faksa numuru un apstiprināt nolikuma „Ropažu novada
pašvaldības administrācija” 1. pielikumu (Veidlapa) jaunā redakcijā (sk.pielikumu).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai informēt visas
Ropažu novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības par izmaiņām nolikumā.
34.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ivo Skudiķi
19.04.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemts Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1.
vietnieka Ivo Skudiķa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot Ivo Skudiķi no domes priekšsēdētāja 1.
vietnieka amata.
Lūgums pamatots ar vairākiem apstākļiem:
1) Ivo Skudiķa pamata darbs kā tūrisma un ceļojumu kompānijas valdes priekšsēdētājam
saistīts ar biežiem komandējumiem ārpus Latvijas;
2) Ivo Skudiķis papildus pilda individuālā konsultanta un projektu vadītāja pienākumus –
mentorings;
3) Ivo Skudiķis papildus studē tiesību zinātnes.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ivo Skudiķis nesaskata iespēju turpmāk veikt domes priekšsēdētāja
1. vietnieka pienākumus, jo uzskata, ka sadalītas uzmanības dēļ darba kvalitāte tiek zaudēta kā
pamatdarbā, tā arī domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amata pienākumu pildīšanā, kas sliktākajā
gadījumā varētu rezultēties kā domes darba kvalitātes degredācija.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punkts cita starpā nosaka, ka tikai dome
var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāja vietnieku.
Likuma „ Par pašvaldībā” 40. panta 2. daļa nosaka, ka vēlot domes priekšsēdētāja vietniekus un
atceļot tos no amata balsošana notiek aizklāti.
Bez tam likuma „Par pašvaldībām” 66. pants nosaka domes priekšsēdētāja vietnieka tiesības
atkāpties no ieņemamā amata – „Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no
ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai
viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras
izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks.”
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,
R.Skrebs, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās I.Skudiķis,
Ropažu novada dome nolemj:
1) Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības nolikuma 106. punktu izveidot balsu skaitīšanas
komisiju, kas sastāv no šādiem trīs Ropažu novada domes deputātiem:
- Klaudija Terēza Hēla (ierosina deputāts Valdis Vucens)
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- Aija Kukule (ierosina deputāte Sanita Megere-Klevinska)
- Ivo Skudiķis (ierosina deputāts Zigurds Blaus)
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1715 – 1730
Deputāts Guntars Siliņš pamet Ropažu novada domes sēdi 1730
Pēc balsu skaitīšanas komisijas izveidošanas,
aizklāti balsojot „Par” – 13 balsis, „Pret”- nav, „Atturas” – 1 balss,
Ropažu novada dome nolemj:
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku ievēlēt Sanitu Megeri-Klevinsku.
Pēc Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka ievēlēšanas,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs,
V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.
Atļaut Kultūras un izglītības centra vadītājai Sanitai Megerei Klevinskai savienot
amatu ar Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amatu.
2.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
35.§
Par jaunas štata vietas (IT speciālists) izveidošanu
Ņemot vērā, ka pašvaldībai nepieciešams speciālists, kas nodrošina pašvaldības biroja tehnikas,
tajā skaitā telekomunikāciju un to tīklu ikdienas apkalpošanu, jāizveido amata vieta datorsistēmu tehniķis (amata klasifikatora kods 3513 01).
Saskaņā ar 18.05.2010. MK noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" šīs atsevišķās grupas speciālisti izstrādā, uztur
un darbojas ar tīklu un citu datu komunikāciju sistēmām.
Profesionālās darbības pamatuzdevums ir uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt
datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā; palīdzēt
lietotājiem ar tīklu un datu komunikācijas problēmām; modernizēt iekārtas un programmatūru;
ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un
lietojumprogrammu programmatūru.
Ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.
panta pirmo daļu, 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs", 22.12.2009. MK noteikumus Nr. 1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu,
„Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens), „Pret”- nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes 27.12.2011. lēmumu (prot. Nr.22,
4.§), pielikumā „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”, iekļaujot nodaļā
„Administrācija” amatu datorsistēmu tehniķis (amata klasifikatora kods 3513 01).
2. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes 27.12.2011. lēmumu (prot. Nr.22, 4.§),
pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” (sk. pielikumu).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam organizēt darbinieku atlasi
uz augstāk minēto amatu.
4. Finanšu līdzekļus paredzēt no rezerves fonda līdzekļiem, palielinot izpildvaras budžetu no
01.06.2012.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
36.§
Par atbalstu rotaļu laukuma labiekārtošanai un stāvvietu risinājumiem Zaļajā ielā
8, Ropažos
Pamatojoties uz Hipotēku bankas pozitīvo lēmumu piešķirot 400 LVL biedrībai „Aktīvi vecāki –
Ropažu novadam”, lai realizēt projektu „Bolderings pašu pagalmā” un Zaļās ielas 8 un Bērzu
ielas 3 iedzīvotāju iesniegumu 16.aprīlī par neapmierinošo situāciju ar bērnu laukumu šo namu
pagalmā.
Izskatot iedzīvotāju iesniegumu (pielikumā Nr.1), kurā tiek aprakstīta neapmierinošā situācija
Zaļās ielas 8 un Bērzu ielas 3 pagalmā un biedrības „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
iesniegumu (pielikumā Nr.2) par līdzfinansējuma piešķiršanu rotaļu laukuma daļēju
atjaunošanai,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās L.L.Batarevska,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iedzīvotāju lūgumu un uzdot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izstrādāt, uz
maija attīstības komitejas sēdi, automašīnu novietošanas kārtību vai veikt pagalma
pārplānošanu, sadarbībā ar Zaļās ielas 8 namu vecākajiem K.Vīgantu un K.Kociņu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot līgumu un
organizēt tā noslēgšanu ar SIA „Stēģi” par būvdarbu veikšanu Bolderinga apļa izbūvē,
1014,99 LVL pārskaitīt uz SIA „Stēģi” līgumā norādīto bankas kontu pēc rēķina
saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
3. Finansējumu piešķirt no rezerves fonda līdzekļiem, iekļaujot tautsaimniecības budžetā.
4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.”
5. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai,
attīstības daļai, izpilddirektoram, Būvvaldei un biedrībai Aktīvi vecāki – Ropažu
novadam”.
37.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
- tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 26.03.2012. līdz 20.04.2012.:
2-6/55
Par iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ropažu novada Zaķumuižas
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2-6/56
2-6/57
2-6/58
2-6/59
2-6/60
2-6/61
2-6/62
2-6/63
2-6/64
2-6/65
2-6/66
2-6/67
2-6/68
2-6/69
2-6/70
2-6/71
2-6/72
2-6/73
2-6/74
2-6/75

Nr.35-p
Nr.36-p
Nr.37-p
Nr.38-p
Nr.39-p
Nr.40-p
Nr.41-p
Nr.42-p
Nr.43-p
Nr.44-p
Nr.45-p

pamatskolā”
Par Ropažu novada ceļu stāvokļa datiem digitālā formātā
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana PII „Annele””
Par Ropažu novada pašvaldības administrācijas darba laiku 30.03.2012.
Par Ivo Skudiķa norīkošanu dalībai darba grupā
Par darba dienas pārcelšanu
Par informācijas sniegšanu revidentam
Par mantas un dokumentu nodošanu komisijas izveidošanu
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par darba dienas saīsināšanu
Par pienākošos summu izmaksu Andrim Bartkevičam
Par jaudas palielināšanu Ropažu un Silakroga katlu mājās
Par amatu sarakstu iesniegšanu
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai
Par iepirkumu „Datortehnikas un datorprogrammu piegāde Zaķumuižas pamatskolai”
Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 17.04.2012. plkst.18:00
- personāla jautājumos laika periodā no 26.03.2012. līdz 20.04.2012.:
Par semināra dalības maksu
Par semināra dalības maksu
Par V.Lasmanes dalību bezmaksas seminārā
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar M.Švarcbahu
Par grozījumiem 01.02.2012. darba līgumā Nr.4
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Zommeru
Par semināra dalības maksu
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar G.Mēnesi -Kuduli
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar E.Razgailu
Par D.Ejubas dalību seminārā
Par būvvaldes darbinieku dalību konferencē

- par darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 26.03.2012. līdz 20.04.2012.:
Nr.19-at
Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu S.Studānei
Nr.20at
Par bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu A.Spridzānei
Nr.21-at
Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu E.Vjaksei
Nr.22-at
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Zundei
Nr.23-at
Par apmaksātas brīvdienas piešķiršanu G.Kukulim
Nr.24-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu H.Lindem
Nr.25-at
Par bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu D.Smukšai
Nr.26-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Dišlerei
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
38.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada MAIJĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
16.05.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
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Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.05.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
16.05.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
15.05.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
22.05.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
30.05.2012.
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.
V.Vucens pamet sēdi 1815.
39.§
Par gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu remontu
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Ivars Gailītis lūdz stenografēt šo jautājumu.
V.Šlēgelmilhs: Vienu sekundīti, lūdzu. Man bija jautājums. Par cik šis te, ko es te aplaidu pa
riņķi, ienāca sēdes laikā, es viņu iereģistrēju. Man ir lūgums, jūs visi izlasījāt viņu – nobalsot, un
izskatīt šito jautājumu.
I.Gailītis: Par ko?
V.Šlēgelmilhs: Jautājums ir par to, ka mēs pieķērāmies tiltiņam un uzlabot drošību, ko tikai
uzlabojām daļēji. Paldies, Raimond, par atbalstu un stabiem, ja, bet nonāca. Te ir vēstule, kur ir
rakstīts, ka tie stabi var sabrukt rīt, var sabrukt pēc divām nedēļām, vai pēc mēneša. Manā
skatījumā ir saprātīga tāme klāt 990 lati, ja, un mans tas priekšlikums bija izskatīt šo jautājumu
un tos stabus nomainīt līdz tam brīdim, tad nebūs jāuztraucas vai tur kāds iekritīs vai viņš
sabruks. Līdz tam brīdim, kamēr uzbūvēs jaunu tiltiņu. Priekšlikums ir sekojošs...
R.Skrebs: A, kāpēc Tu gribi, lai mēs tagad balsojam? Mēs Tevi atbalstam.
V.Šlēgelmilhs: Nu, atbalstīt ir viens, bet būtu labāk, ja teiksim jūs atbalstītu ar balsojumu, ja, un
rītā Putniņa kungs pieķeras tam klāt un.
I.Gailītis: Balsot mēs nevaram, jo dienas kārtībā mēs neiekļāvām sākumā šo. Šis jautājums
netika iedots un netika iekļauts, tas ir viens. Un otrs – ar šo dokumentu droši vien Tev vajadzēja
nākt un plānot divas nedēļas atpakaļ pirms talkas un viss būtu saskaņots un viss būtu droši vien
izdarīts. Šajā gadījumā droši vien pats tas process, te ir saskaņojuma darbības un tad daram.
R.Skrebs: Re, kur Ivars tev atļaus.
V.Šlēgelmilhs: Man?
[...]
R.Skrebs: Viņam neko nevajag.
I.Gailītis: Neko nevajag?
V.Šlēgelmilhs: Nē.
I.Gailītis: Tikko saka, ka kaut vajag. Talka ir notikusi un tagad piestādām rēķinus. Ir notikusi
nesaskaņota talka un es saprotu, ka tagad tiek piestādīts rēķins šai talkai.
V.Šlēgelmilhs: Nē, man liekās, ka tu ne tikai redzi, bet tu arī nesaproti. [...] Tas ir tas, ko mēs
neizdarījām. Ko tu noliki policistu un ko mēs nevarējām izdarīt saproti, tas ir tas.
I.Gailītis: Policiju, ja nemaldos, izpilddirektors nolika, nevis es.
V.Šlēgelmilhs: Nu, noliki tu, tik izpilddirektors uzņēmās vainu. Tas tā.
R.Skrebs: Vladislav, mēs morāli tevi atbalstam.
V.Šlēgelmilhs: Nē, man nevajag morāli. 37 cilvēki lūdza, re kur ir vēstule, ja, lūdz, lai izskata to
vēstuli nevis ilgā laikā, bet lūdz atrast iespēju nomainīt stabus. Re kur cilvēki ir uzrakstījuši.
L.L.Batarevska: A, kāpēc mēs nevaram mainīt?
R.Skrebs: Vai tad tam vajag domes lēmumu?
K.T.Hēla: Tur jau noteikti naudu vajag.
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V.Šlēgelmilhs: Tur vajag naudu – 990 lati.
R.Skrebs: Ā, naudu vajag. Tev taču naudu nevajadzēja.
V.Šlēgelmilhs: Naudu nevajadzēja līdz talkai, tagad jau vajag naudu.
R.Skrebs: Tad jau jālaiž uz.
V.Šlēgelmilhs: Te jau tajā tāmē nav tie stabi iekšā, tas tikai darbs.
R.Skrebs: Tad jau jālaiž uz.
V.Šlēgelmilhs: Uz finansu sēdi un tā tālāk. Tā tu domā? Līdz tam laikam viņa apgāzīsies, ja mēs
tagad pieņemam to lēmumu.
A.Cibuļskis: Ja mēs tiešām varētu visu to darīt, tad vajag taču nobalsot, lai taisa.
[...]
A.Kleins: No kādiem līdzekļiem?
I.Skudiķis: Bet ļoti elementārs jautājums, pirms taisīt, kolēģi, tā ir inženiertehniska būve, tur tā
vienkārši paņemt un kaut ko nozāģēt un pielikt klāt nevar.
[...]
I.Skudiķis: Jūs uzņemsieties atbildību?
V.Šlēgelmilhs: Dabīgi, ka uzņemsies.
I.Skudiķis: Reku būvvaldē.
R.Gremze: Es varbūt varētu deputātiem atgādināt, ka dažas dienas atpakaļ izpilddirektors
informēja, ka tiltiņš ir avārijas stāvoklī un Jūs pieņēmāt lēmumu kad uzsākt projektēšanas
darbus.
I.Gailītis: Jā.
R.Gremze: Šodien konkrēti fiziski jau notiek ģeoloģiskā izpēte, urbumi tiek veikti pirmie. Ir
noslēgts līgums, izpilddirektors ir panācis vienošanos par tur bija virs 1000,00 Ls + ģeoloģija,
bet viņš panāca vienošanos par 3000,00 Ls, bet arī ģeoloģiju tagad viņi veic. Fiziski notiek. Jau
fiziski šie darbi ir uzsākti, juridiski līgums noslēgts uz papīra, fiziski šie darbi ir sākti
projektēšanai un es gribētu piemetināt – nodoms ir ļoti labs, bet tas, ka mēs tiltiņu pārceļam citā
vietā principā ja mēs viņu pārceļam vēsturiskajā vietā šeit pretī autostāvvietai, tas ir tā
apsvēruma dēļ, kad tilta eksperti, mums jau tādi bija trīs, viņi norādīja, ka tai vietā kur tas tiltiņš
atrodas tehniski ir iespējams nomainīt tos balstus. Protams, es nevaru, es neesmu eksperts un es
nevaru dot Jums slēdzienu, bet tas ir bīstami to darīt dotajā brīdī arī apzinoties to, ka šobrīd
mums ir paredzēta tikai projektēšanai nauda. Ja speciālisti parādīt varētu šo tehnoloģisko shēmu,
plānotos darbus veikt, ja mēs piesaistām ekspertu un viņš pasaka ka atbilst un tur ir konstruktora
slēdziens, tad arī kurš uzņemsies atbildību par to, kad tiltiņš aizpeldēs vai mazums kas notiks.
V.Šlēgelmilhs: Kurš uzņemsies atbildību, kad tie puvekļi, kad mēs pat nevarējām piespriegot
drošības trosi ja, Aigars bija un redzēja, kad no tiem stabiem ir palikusi tikai ārējā čaula, kurš
uzņemsies atbildību, kad viņš sabruks?
R.Gremze: Šī ir inženierbūve un inženierbūvēm mums ir konkrēti noteikumi, kas nosaka kad ir
jānāk saskaņot ar būvvaldi un.
V.Šlēgelmilhs: Viņi atnāks un saskaņos.
R.Gremze: Tai brīdī bija konstatēts, ka Jūs esat tik labu darbu izdomājis darīt es lūdzu talkas
koordinatori, lai viņš sazinās ar Jums un Jūs atnākat un pastāstāt ko Jūs plānojat darīt. Jūs
kategoriski atteicāties nākt un runāties.
V.Šlēgelmilhs: Absolūti mani neviens neaicināja, absolūti.
[...]
I.Krote: Bet Vladislav, es tiešam neteicu, lai tu saskaņo būvvaldē šo darbību, ko darīsi?
V.Šlēgelmilhs: Nebija runa ka to, takā vajadzētu saskaņot.
R.Gremze: Jūs pats darbus veicāt šos te tehniskos, Jūs taču saprotat, ka tā ir inženierbūve, Jūs
taču saprotat kāda tā kārtība ir.
V.Šlēgelmilhs: Labi, lai tā būtu, bet jautājums ir...
I.Krote: Nē tikko kā tās talkošanas vietas parādījās mājas lapā, man bija zvans no pašvaldības
kad tāda lieta. Ko viņi tur darīs. Es zvanīju Vladislavam un prasīju – ko tu tur darīsi? Viņš man
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izstāstīja, ko tu tur darīsi. Es zvanu atpakaļ uz Domi un saku ka viņš to, to darīs tad domei
jāsaskaņo.
[...]
I.Skudiķis: Ne jau vienkārši atbalstām un tā tālāk, kur ir pretrunas, nu iedomājies mēs braucam
pāri, vienalga, kaut Salu tiltam, ieraugam bedri, vai man tur nepatīk uz Vanšu tilta tie līkumi un
es paņemu āmuru un eju [...]
I.Krote: es domāju, ka tas kas mums tagad ir izdarīts, tas ir ļoti labi.
I.Skudiķis: Droši vien, tikmēr kamēr kaut kāds valsts konstrukcijs vai kaut ko tādu, vēl jo vairāk
Valdislav, ja saki, ka tās konstrukcijas viņas ir sapuvušas viņām pieskārās un viss un tieši tā, ja
viņas noveļas ko tālāk? Nu pieņemsim.
V.Šlēgelmilhs: Pirms tam, reku Raimonds zina, ka firma Eltel, kas trīs kilometrus kabeļus ar
trosēm stiepa augstspriegumu. Re, kur viņi saka, ka viņi to izdarīs – Jūs viņiem neuzticaties vai?
R.Gremze: Tur ir tehniskā shēma ir kā viņi plāno to darīt?
V.Šlēgelmilhs: Nomainīt stabus, ja?
R.Skrebs: Tev jau darba izpildes projekts ir jāsaskaņo ar būvvaldi.
V.Šlēgelmilhs: Viņi atnāks un saskaņos, jautājums ir nolemiet par tad, lai...
[...]
A.Cibuļskis: Manuprāt mēs tiešām nolēmām par šo summu ar noteikumu, ka saskaņos šo izpildi.
V.Šlēgelmilhs: Viņi jau nāks un saskaņos, viņi nenāks neko urbt, neko darīt un es pat tur tuvumā
nebūšu es tajā brīdī no valsts izbraukšu
A.Kukule: Nē, varbūt šādi uzlabot viņš stāv dikti daudzus gadus un nevajag nemaz tos dārgos.
K.T.Hēla: Bet ja viņu nevar tajā vietā uztaisīt un būs citā vietā jātaisa. Kāpēc [...]
[...]
I.Līdacis: Tā nav jauna būve, tas ir esošās remonts. Tur nebūs tik daudz vietas.
[...]
A.Kukule: Mēs varam tai firmai atteikt. Mēs varbūt negribam jaunā vietā.
A.Cibuļskis: Balsojam vai nē?
V.Šlēgelmilhs: Nobalsojam un miers.
[...]
Z.Blaus: Kāda nauda?
V.Šlēgelmilhs: 990 lati, mēs taču visu laiku varam atrast 990 latus. Tilts būs pēc gada.
A.Kukule: Vai pat vispār nebūs.
[...]
R.Skrebs: No kādas naudas, Vladislav, būvēsim?
A.Cibuļskis: No attīstības budžeta līdzekļiem.
V.Šlēgelmilhs: No attīstības budžeta līdzekļiem.
A.Rubene: No rezerves.
A.Cibuļskis: No rezerves fonda.
[...]
A.Rubene: Rezerves fonds tūlīt vairs nebūs.
[...]
A.Cibuļskis: Ja mēs varam saskaņot šo te.
V.Šlēgelmilhs: Viņi saskaņos, tā firma Eltel.
[...]
R.Gremze: Saskaņojot šo te dokumentāciju, ja viņi apliecina to un viņi gatavi to izdarīt. Un es
atvainojos – vai Šlēgelmilha kungam ir kaut kāds pilnvarojums no tās firmas, ka Jūs varat runāt
viņas vārdā?
V.Šlēgelmilhs: Jā.
[...]
R.Gremze: Tur ir pavadzīme. Kas tur ir?
V.Šlēgelmilhs: Tā ir tāme piedāvājumam.
A.Rubene: Bet tur līgumam gan ir jābūt.
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[...]
R.Skrebs: To pēc tam visu.
[...]
R.Skrebs: Labi, mēs atbalstām.
A.Cibuļskis: Protams, vajag.
A.Kukule: Bet varbūt šitādu izveidos un viņš stāv vēl 20 gadus.
A.Cibuļskis: Jā.
[...]
L.L.Batarevska: Bet varbūt tur naudas nav ne šogad, ne nākošgad.
R.Gremze: Ja nemaldos, pagājušā gada novembrī Vladislavs Šlēgelmilha kungs bija tieši tas
cilvēks, kas bija pret šī tiltiņa būvniecību.
[...]
V.Šlēgelmilhs: Vēl varēs piesaistīt Eiropas naudas.
[...]
A.Kleins: Nu tad gaidīsim, kad tā nauda būs.
[...]
V.Šlēgelmilhs: Vēlreiz atkārtoju savu priekšlikumu. Deputāti vai Jūs varat nobalsot, lai
nomainītu par 990 latiem to stabus? Tad stabus ir Raimonds uzsaucis.
R.Skrebs: Man tos 990 latus nevajag.
V.Šlēgelmilhs: Tev nevajag, tai firmai vajag viņa paņem, atnāk saskaņot kā viņi mainīs, ja?
I.Gailītis: Jā.
V.Šlēgelmilhs: Atnes saskaņo, atnes sertifikātu, ka viņi 3 km garumā var troses un kabeļus
novilkt ja.
[...]
K.T.Hēla: Tu uzņemies atbildību par to?
[...]
L.L.Batarevska: Nav jau vēl līguma. Mēs vai vispār atbalstam vai neatbalstam to?
Z.Blaus: Atbalstam.
[...]
L.L.Batarevska: Mēs atbalstam, bet lai saskaņo ar būvvaldi.
[...]
R.Gremze: Visam jābūt atbilstoši likumam. Es neuzņemšos atbildību par to, ko dara tā firma.
[...]
R.Gremze: Kas nesīs atbildību?
R.Skrebs: Tā firma nesīs.
A.Cibuļskis: Nu ja.
R.Gremze: Kā var pateikt, ka tā firma nesīs atbildību?
V.Šlēgelmilhs: Raimonds var pateikt, ka viņa augstsprieguma...
[...]
L.L.Batarevska: Kādu atbildību prasām?
R.Skrebs: Nē, mēs konceptuāli atbalstam un piešķiram līdz 1000,00 Ls.
[...]
S.Megere – Klevinska: Bet ar noteikumu, ka tiek saskaņots. Tā var?
R.Gremze: Jā, saskaņojums ir iespējams, bet tikai likumdošanā noteiktā kārtībā.
R.Skrebs: Likumdošanā noteiktā kārtībā.
[...]
I.Skudiķis: Bet, kolēģi, likuma noteiktā kārtībā, [...] tur būs kaut kādi tehniskie projekti [...] tas
vairs nemaksās nekādus 900 latus.
[...]
V.Šlēgelmilhs: Tu nerūpīgi izlasīji, tur pat ir āķi jauni ielikti.
I.Skudiķis: Jā, jā – projektu izstrādāt.
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V.Šlēgelmilhs: Tur nevajag projektu izstādāt, tikai stabi jānomaina, kas ir sapuvuši. Stabus
maina augstsprieguma, uzprasiet Raimondam.
L.L.Batarevska: Ivo, tas ir remonts.
I.Skudiķis: Es piekrītu, bet Lija...
[...]
R.Gremze: Tas nav remonts, tās ir konstrukcijas, kas tiek mainītas, uz kā tas viss balstās.
I.Skudiķis: Tieši tā, konstrukcijas.
L.L.Batarevska: Šitais te Antons, Indulis kuri ir to tiltu remontējuši nezin cik reizes savā
darbības laikā, lai viņi pastāsta vai tas ir tik sarežģīti, kā mēs te taisām problēmu? Man liekas, ka
nemaz tā nav.
A.Kukule: Jo varbūt jaunu tiltu vajag būvēt.
L.L.Batarevska: Jaunam tiltam mums naudas nebūs varbūt vēl 10 gadus.
V.Šlēgelmilhs: Tāpēc ir priekšlikums sataisām šito, lai viņš nesabrūk. Mēs ļoti labi zinām –
runāja, runāja kamēr nobrauca cilvēks, tagad kamēr runās, runās tikmēr tas tilts sabruks. Viņš
tiešām neturas. Tur sānu baļķi [...]
L.L.Batarevska: Mēs taisām problēmu tur, kur viņas nav.
O.Ašmanis: Bija darba kārtība, kuru apstiprināja pašā sākumā un šis jautājums netika iekļauts
darba kārtībā, jo vajadzēja šo jautājumu, ja bija ierosinājums, vajadzēja sākumā 2/3 deputātu
nobalsot ar 2/3 deputātu vairākumu. [...] Ir šī tāme, bet iesaistoties būvvaldei var noteikt
nosacījumus ka tā tāme ir jāmaina un vēl nāks 5000,00 Ls klāt.
I.Skudiķis: Tieši tā.
[...]
L.L.Batarevska: Ne vairāk.
O.Ašmanis: Tāpat tur nekas ātrāk nenotiks, kamēr nebūs būvvaldes akcepts.
A.Kukule: Bet vai būvvalde grib, lai tur kāds cilvēks ieveļas tur iekšā?
I.Līdacis: Tur viens jau ievēlās.
A.Kukule: Pēc 10 vai 5 gadiem varbūt nauda nebūs mums vajag bērnudārziem un skolām.
Varbūt mēs esam pret jauna tilta būvniecību, atjaunot to pašu.
V.Šlēgelmilhs: Raimond, aizej pasaki, ka redzēji tos stabus.
[...]
O.Ašmanis: Kur ir problēma aiznest to iesniegumu uz domi, lai iereģistrē un Ivars nākamajā sēdē
novīzē – attīstībai iet cauri, finansēm.
I.Līdacis: Vai klātesošajiem ir zināms, ka šogad jau pirmais kritušais pār to laipu jau bija upē.
Paldies Dievam, neviens nav vainīgs.
S.Šukste: Kāpēc viņš iekrita?
I.Līdacis: Nu, kāpēc. Cilvēks ir cilvēks.
[...]
I.Skudiķis: Pagaidi par ko mēs te tagad strīdamies, mēs visi esam par. Bet tikai par to, ka tas ir
jāizdara tomēr elementārā normu prasību robežās. Ir jābūt būvvaldes atzinumam un, lai
būvvaldes varētu iedot šo akceptu viņai ir jāredz šie tehniskie risinājumi. Viss tik vienkārši. Un,
ja tas piedāvātais variants par to pašu summu arī tajā rezultātā sataisa tādu vienkāršu pavisam
burvīgi, bet es tik domāju nez vai.
A.Cibuļskis: Mums tagad ir noteikti jānolemj par finansējumu, ka mēs piekrītam līdz 1000,00
Ls finansēt šo projektu.
I.Skudiķis: Piekrītu.
[...]
R.Skrebs: Un uzliekam domes izpilddirektoram noslēgt līgumu, saskaņot risinājumu.
A.Cibuļskis: Ar būvvaldi viss jāsaskaņo, protams, bez tā nevar laist ārā.
R.Skrebs: Mēs tikai atbalstam finansiāli līdz 1000,00 Ls viss, lai viņi tālāk ņemas nevar izdarīt
nevar nu.
V.Šlēgelmilhs: Tad paceļ roku kurš to atbalsta un viss. Piefiksē un ar to arī beidzam. [...] Varbūt
Putniņš atradīs vienu, kas vēl lētāk uztaisīs. Te ir vienkārši konkrēta situācija. [...] Davai
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nobalsojam un beidzam. Par vietnieku ievēlējām viens divi, a salabot savam novadam 2
sapuvušus stabus mēs te debatējam 20 minūtes. [...] Tā ir normāla kārtība, nevajag gaidīt, ka tur.
I.Skudiķis: Vladislav, man pirmkārt ir jautājums, ja pa demagoģiju tad kāpēc patiešām tu
neiesniedzi, bet labi ok. Mēs tagad varam ar to pašu divu deputātu divu trešdaļu vairākumu
varam šo jautājumu mēs neslēdzam sēdi, mēs viņu iekļaujam ārpus kārtas, pareizi? Tas būtu
loģiski.
[...]
V.Šlēgelmilhs: Nobalsojam kurš ir lai iekļautu?
I.Skudiķis: Kurš ir par to iekļautu?
[...]
I.Gailītis: Es Jums var pateikt šādi, ja mēs tagad nobalsojam, iekļaujam un piekrītam. Tas
nozīmē, ka mēs arī parādam to, ka šis ceļš ir pareizais. Neko nekad nesaskaņojam, darām visu pa
savam prātam un kaut kad ienākam un kaut kādu papīru iegrūžam un bliežam tālāk, līdz ar to
lūdz balsot. [...] To mēs kopā cilvēki darām ļoti pareizi – laicīgi nesaskaņojam. [...] Es esmu par
tiltiņa uzlabošanu, bet process ir kā vienmēr no šī cilvēki, pilnīgi adžgārns un mēs sakām jā ļoti
pareizs ceļš ir bijis.
V.Šlēgelmilhs: Mēs runājam par 37 cilvēku [...]
[...]
A.Cibuļskis: Sāksim ar to, ka lai mēs varētu balsot mēs iekļaujam kā papildus jautājumu un šeit
neiet runa par tiltiņa remontu vai tiltiņa to, bet iet runa par to, ka mēs piešķiram finansējumu
konkrētam šim te objektam var arī iekļaut tādu norunu, ka pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo
tehniskie risinājumi ar būvvaldi. Varam vēl iekļaut papildus jautājumu un viss.
V.Šlēgelmilhs: Jebkurā gadījumā taču cilvēki nebrauks un neko nedarīs, kamēr nebūs ar Putniņu
viņiem nebūs līgums noslēgts.
[...]
A.Cibuļskis: Bet ja viņš nesaskaņo, ja netiek veikts šis te, nu tad...
L.L.Batarevska: Nekas nenotiek.
A.Cibuļskis: Protams, nekas nenotiek. Priekšsēdētāj, dodam iespēju pierādīt.
[...]
L.L.Batarevska: Kā tu teici, kas ar būvvaldi jāsaskaņo?
I.Gailītis: Šo lēmumprojektu kā mēs pareizi noformulējam?
A.Cibuļskis: Iekļaut darba, vispirms punkts iekļaut darba kārtībā šo punktu jānobalso un otrais ir
piešķirt līdz 1000,00 Ls gājēju tiltiņa remontam un viss. Tālāk darbu izpildi saskaņot ar būvvaldi.
S.Megere – Klevinska: Un nenorādot kaut kādas konkrētas personas?
A.Cibuļkis: Nē, nekādu cilvēku.
S.Megere-Klevinska: Piemēram, Vladislava Šlēgelmilha vārdus.
V.Šlēgelmilhs: Nē, es būšu ārpus valsts.
S.Megere-Klevinska: Nē, es vienkārši paprasu.
R.Skrebs: Balsojam un iekļaujam sēdē?
S.Megere- Klevinska: Jā
I.Gailītis: Tātad, deputāti, kurš par šāda jautājuma iekļaušanu sēdē? Par? Pret? Atturās –Klaudija
un Ivars.
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Skudiķis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- 2 balsis (K.T.Hēla, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
Jautājumu par gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu remontu iekļaut Ropažu novada domes sēdē ,kā
ārkārtas papildjautājumu.
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I.Gailītis: Un tātad nākamais jautājums ir – nu es necitēšu vēlreiz. Visticamāk, tad Līva,
saskaņojot ar būvvaldi un juristu, noformulēs šo punktu ar tādiem un tādiem juridiski pareizi vai
ne? Bet doma ir...
[...]
A.Cibuļsis: Konstatējošajā daļā – izskatot šo te iesniegumu un tā tālāk par gājēju tiltiņa remontu
dome nolemj – piešķirt līdz 1000,00 Ls finansējumu šī te gājēju tiltiņa remontam
V.Šlēgelmilhs: Sapuvušo stabu nomaiņai.
R.Skrebs: Nē, nē gājēju tiltiņa remontam, tehnisko risinājumu saskaņot ar būvvaldi. Viss.
Balsojam?
A.Kukule: Jā.
I.Gailītis: Kurš par šādu lēmumu? Pret? Atturas – Klaudija un Ivars.
S.Megere-Klevinska: Sanita.
I.Gailītis: Un Sanita, es atvainojos.
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Skudiķis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 3 balsis
(K.T.Hēla, I.Gailītis, S.Megere-Klevinska)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdz 1000,00 Ls (ar PVN) gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu remontam, no rezerves
fonda līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt gājēju tiltiņa remontdarbus,
kas saistīti ar esošo balstu nomaiņu, LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
3. Tiltiņa remonta tehniskos risinājums, saskaņot ar Ropažu novada pašvaldības Būvvaldi.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš.

Ropažu novada domes 25.04.2012. sēde slēgta plkst. 1830

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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