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Darba kārtība:
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
2. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Inesi Bergu
3. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu un īres līguma noslēgšanu ar Anastasiju
Amiņevu-Žizņevsku
4. Par Ingas Tretjakas iesniegumu
5. Par Timofeja Lietnieka iesniegumu
6. Par Irēnas Ūdres iesniegumu
7. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Svetlanu Kokurilo
8. Par Vitas Jaunslavietes iesniegumu
9. Par Mairitas Pornieces izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistra
10. Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanu
Dzīvokļu komisijas atzinumi
11. Par īres līguma noslēgšanu ar Lāsmu Ozoliņu
12. Par Irinas Voevodinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par Igora Visocka deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
14. Par Allas Atmahovskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
15. Par Aleksandras Akules deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
16. Par Margaretas Akules un viņas nepilngadīgā bērna Emīla Akuļa deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu
17. Par Zanes Akules deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18. Par Haralda Akuļa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
19. Par Rolanda Akuļa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
20. Par Sergeja Latko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
21. Par Ropažu novada bibliotēkas dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda aktivitātē
„Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība” attīstības
projektā
22. Par Ropažu sporta centra maksas pakalpojumu maksas apstiprināšanu
23. Par Daigas Stepiņas iesniegumu
24. Par Irinas Oļeščukas iesniegumu
Attīstības komitejas atzinumi
25. Par SIA „Ciemats” vienreizējās akcijas „Samaksā parādu bez daļēja līgumsoda”
nolikuma apstiprināšanu
26. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem,
ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” un grozījumiem

par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
27. Par zemes gabala „Pils” nomas līguma noslēgšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Par ceļu izmantošanu un aizsardzību Ropažu novadā,
veicot smagās kravas pārvadājumus” apstiprināšanu
29. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Ropažu novads ½ domājamo
daļu reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
30. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar Tālivaldi
Karoli
31. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā „Dreimaņi”, Ropažu novads
32. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala “Tumšupe Nr.220”,
Podkājas, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
33. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala “Bajāri Nr.151”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
34. Par zemes gabala “Tumšupe Nr.127”, Podkājas, Ropažu novadā iznomāšanu
35. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala „Bajāri Nr.94”,
Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
36. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala „Vilnīši”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Finanšu komitejas atzinumi
37. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. Saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ropažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
38. Par šaubīgo debitoru parādu atzīšanu un norakstīšanu tekošā gada izdevumos
39. Par Ropažu novada domes Saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Ropažu novadā 2013.gadā” apstiprināšanu
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
41. Par Zaķumuižas pamatskolas Darba koplīguma saskaņošanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
42. Par Ropažu novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 „Par Ropažu novada pašvaldībai
piederošo un tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, apstiprināti ar
28.11.2012. Domes sēdes lēmumu Prot.Nr.18, 18.§ un par Ropažu novada domes
Saistošo noteikumu Nr.18 „Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr.28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā””, apstiprināti ar Domes sēdes lēmumu
prot.Nr.18, 61.§ atcelšanu
43. Par Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas
apstiprināšanu
44. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
45. Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Zaķumuižas ciemā”
46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ernu Kaktīti
47. Par Ropažu novada pašvaldības Pārvaldes komisijas locekļu maiņu
48. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
49. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2013. gada JANVĀRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 19.12.2012. sēde sasaukta plkst. 1600
Ropažu novada domes 19.12.2012. sēde atklāta plkst. 1602
2

Sēdi vada domes priekšsēdētājs:

Antons Cibuļskis

Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Sēdi protokolē:

Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Indulis Līdacis
Lija Lidija Batarevska
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs
Klaudija Terēza Hēla
Ivo Skudiķis (ierodas plkst. 1606)
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst. 1606)
Valdis Vucens (ierodas 1612)
Guntars Siliņš (ierodas 1616)
Izpilddirektors Jānis Baklāns
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnese Ozola
Būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
Jurists Juris Putniņš
Attīstības daļas projektu vadītāja Sigita Busule
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns
Veličko
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Ropažu novada informācijas centra vadītāja Dace Smukša
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
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Sēdes vadītājs Antons Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 19.12.2012.
sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 19.12.2012.
sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 19.12.2012. sēdes darba kārtību.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 29.11.2012. saņemto Svetlanas
Fedotovas, p.k. /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „Zītari 5”, dz.10, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.11.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari 5”, dz.10, Tumšupe, Ropažu novadā, īres
līgumu ar Svetlanu Fedotovu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
2. Svetlanai Fedotovai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
- Svetlanai Fedotovai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.11.2012. saņemto Valentīnas
Lurinas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī „Priedes 3”, dz.61, istaba Nr. 1, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.08.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Priedes 3”, dz.61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažu
novads, īres līgumu ar Valentīnu Lurinu uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.01.2013.
2. Valentīnai Lurinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
- Valentīnai Lurinai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Inesi Bergu
Pamatojoties uz 14.11.2012. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu
Nr.12, 17.§ „Par Ineses Bergas iesniegumu” 2.punktu – par iespējamo dzīvojamās platības
maiņu sazināties ar Anastasiju Amiņēvu-Žizņevsku un uz 28.11.2012. Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienestā iesniegto Anastasijas Amiņevas-Žizņevskas iesniegumu ar lūgumu
mainīt sociālo dzīvojamo platību „Zītari 5” dz.8, Tumšupe, Ropažu novads, pret mazāku sociālo
dzīvojamo platību „Zītari 5”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Sociālā dienestā ir sekojoša informācija:
 /sniegtā informācija/
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla), „Pret”-nav, „Atturas”nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Inesei Bergai p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari 5” dz.8, Tumšupe,
Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, ar
malkas apkuri, otrajā stāvā, kopējā platība 44.10 m².
2. Ar 01.12.2012. pārtraukt 27.09.2012. noslēgto īres līgumu ar Inesi Bergu par sociālās
dzīvojamās platības „Zītari 5” dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, īri.
3. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari 5” dz.8, Tumšupe, Ropažu novadā īres
līgumu ar Inesi Bergu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
4. Inesei Bergai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
5. Inesei Bergai maksāt:
 par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3,18, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē;
 par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”;
 par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju A/S
„Latvenergo”
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Inesei Bergai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3.§
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu un īres līguma noslēgšanu ar Anastasiju AmiņevuŽizņevsku
Pamatojoties uz 28.11.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā iesniegto
Anastasijas Amiņevas-Žizņevskas iesniegumu ar lūgumu mainīt sociālo dzīvojamo platību
„Zītari 5” dz.8, Tumšupe, Ropažu novads, pret mazāku sociālo dzīvojamo platību „Zītari 5”
dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Sociālā dienestā ir sekojoša informācija:
 /sniegtā informācija/.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Anastasijai Amiņevai-Žizņevskai p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres
tiesības Ropažu novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari 5”,
dzīvdz.20, Tumšupe, Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar koplietošanas koridoru un
sanitāro mezglu, ar malkas apkuri, otrajā stāvā, kopējā platība 26,70 m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari 5” dz.20. Tumšupe, Ropažu novadā, īres
līgumu ar Anastasiju Amiņevu-Žizņevsku uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Anastasijai Amiņevai-Žizņevskai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma
saņemšanas brīža.
4. Anastasijai Amiņevai-Žizņevskai maksāt:
 par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 1,92, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē;
 par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”;
 par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju A/S
„Latvenergo”.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Anastasijai Amiņevai-Žizņevskai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par Ingas Tretjakas iesniegumu
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 22.11.2012. saņemto Ingas
Tretjakas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu, kas adresēts Ropažu novada
domes Sociālo jautājumu komitejai, ar lūgumu pārskatīt Sociālā dienesta 02.10.2012. sagatavoto
lēmumu Nr.32, 5.§ „Par sociālās palīdzības atteikšanu”.
28.11.2012. Inga Tretjaka tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 05.12.2012. plkst.
15.30, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai kopā izvērtētu ģimenes ienākumus un lēmuma
pieņemšanas procedūru.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā ir sekojoša informācija:
 /informācija/
Administratīvā procesa likuma 79. panta – 1. daļa nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā
nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās
dienas”.,
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3. daļa „Ja administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums iesniegts, nokavējot apstrīdēšanas
termiņu, un tā iesniedzējs nav lūdzis procesuālā termiņa atjaunošanu, augstāka iestāde, saņemot
apstrīdēšanas iesniegumu, atsaka tā izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu var pārsūdzēt mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tiesa sūdzību izskata 14 dienu laikā. Tiesas lēmums nav
pārsūdzams.
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu nosaka
II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana
3. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais
dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
4. Parakstot šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes
pilngadīgās personas pašvaldības sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un
valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).
5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz pašvaldības
sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk – deklarācija), kā arī
iesniedz izziņas vai sniedz ziņas par šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minētajiem ienākumiem, ja
nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
6. Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām.
Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
7. Pašvaldības sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus
dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā (2.pielikums).
8. Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā
iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
9. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālais
dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
(3.pielikums). Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts
lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
10. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
MK Noteikumu Nr. 288 „ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5
panta 5.punkts nosaka: „ Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto
dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:
5.1. ja persona pieprasījusi sociālo palīdzību:
5.1.1. novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli;
5.1.2. apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai;”
Neskatoties uz to, ka I.Tretjaka ir nokavējusi lēmumu „Par sociālās palīdzības atteikšanu”
apstīdēšanas termiņu - mēneša laiku no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet ņemot vērā to, ka
I.Tretjaka iesniegumu par pabalstu mācību līdzekļu iegādei un pabalstu skolēnu ēdināšanas
izdevumu segšanai uzrakstīja 25.septembrī, kas ir Saistošo noteikumu Nr. 31 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ropažu novadā” VII.daļas 27.1 punktā noteiktā laikā – Pabalstam var
pieteikties augustā un septembrī.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārskatīt 02.10.2012. Sociālā dienesta lēmumu Nr.32, 5.§ „Par sociālās palīdzības
atteikšanu Ingai Tretjakai”
7

2. Piešķirt Ingai Tretjakai, p.k. /personas kods/, deklarētai /adrese/, pabalstu Ls 50,00
mācību grāmatu iegādei diviem bērniem un pabalstu Ls 40,00 ēdināšanas izdevumu
segšanai diviem bērniem.
3. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kodi:6200,
6253.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
- Ingai Tretjakai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5.§
Par Timofeja Lietnieka iesniegumu
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.11.2012. saņemto
Timofeja Lietnieka, p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/ 07.11.2012. lēmumu Nr.38, 2.§ „Par
trūcīgas (maznodrošinātas) ģimenes (personas) statusa atteikšanu”.
28.11.2012. Timofejs Lietnieks tika aicināts uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 05.12.2012.
plkst. 16.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai kopā izvērtētu ģimenes ienākumus un
lēmuma pieņemšanas procedūru.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā ir sekojoša informācija:
 /Informācija/
Sarunas laikā konstatēts, ka T.Lietniekam nav pilna laika darbs un pēc T.Lietnieka teiktā, viņš
nespēj nodrošināt savu ģimeni. Sarunā T.Lietniekam bija nomākts garastāvoklis.
Izvērtējot esošo informāciju un ņemot vērā to, ka T.Lietnieka ģimenē šobrīd ir krīzes situācija, un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Timofeja Lietnieka, p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/, meitai Liānai
Lietniecei, p.k. /personas kods/, Ropažu vidusskolas 9.klases skolniecei brīvpusdienas no
07.01.2013. līdz 2012./2013. mācību gada beigām.
2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
- Timofejam Lietniekam, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.§
Par Irēnas Ūdres iesniegumu
Pamatojoties uz 14.11.2012. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdes
lēmumu Nr.12, 11.§ „Par Irēnas Ūdres iesniegumu”- „1. Irēnas Ūdres iesniegumu pieņemt
zināšanai. 2.Sociālam dienestam apsekot Irēnas Ūdres ģimeni Rozenes iela 1, Kangari, Ropažu
novads.”
27.11.2012. Sociālais dienests veica Irēnas Ūdres, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/,
apsekošanu dzīves vietā.
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Konstatēts:

/Informācija/
Sociālā dienesta darbinieku slēdziens- personai ir nepieciešama materiālā palīdzība.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 2 punktu:
„Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei
‘vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu
dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības” un uz 26.09.2012. Ropažu novada pašvaldības
Saistošiem noteikumiem Nr. 12”Par sociālās palīdzības pabalstiem un citiem pabalstiem
Ropažu novadā” V.daļas – Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 35. punktu – pabalstu
ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai neparedzamu apstākļu dēļ nav iespējams apmierināt
pamatvajadzības”, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un izmaksāt Irēnai Ūdrei, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/ vienreizēju
pabalstu ārkārtas situācijā Ls 200,00.
2. Samaksu veikt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kods 6254.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
- Irēnai Ūdrei, /adrese/;
- 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.

7.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Svetlanu Kokurilo
Pamatojoties uz 14.11.2012. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdes
lēmumu Nr.12, 16.§ „Par sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu Svetlanai Kokurilo” „Svetlanai Kokurilo piedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību, divistabu dzīvokli, kopējā
platība 54.10 m2, otrajā stāvā „Zītari 5” dz. 5, Tumšupe, Ropažu novads”,
03.12.2012. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska Svetlanai Kokurillo ierādīja sociālo dzīvojamo
platību „Zītari 5”, dz. 5, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz 05.12.2012. Svetlanas Kokurilo iesniegumu, kurā persona apliecina, ka piekrīt
ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari 5”, dz.5, Tumšupe, Ropažu novads, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Svetlanai Kokurilo, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības
Ropažu novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari 5”, dz.5,
Tumšupe, Ropažu novads – divistabu dzīvoklis ar malkas apkuri, otrajā stāvā, kopējā
platība 54.10 m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari 5” dz5, Tumšupe, Ropažu novadā, īres
līgumu ar Svetlanu Kokurilo uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Svetlanai Kokurilo noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
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4. Svetlanai Kokurilo maksāt:
 par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3.20, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē;
 par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”;
 par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju A/S
„Latvenergo”.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
- Svetlanai Kokurilo, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§
Par Vitas Jaunslavietes iesniegumu
Pamatojoties uz 14.11.2012. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdes
lēmumu Nr.12, 10.§ „Par Vitas Jaunslavietes iesnieguma izskatīšanu” „Atkārtoti aicināt Vitu
Jaunslavieti, p.k.200371-11598, deklarēta Zaļā iela 8-18, Ropaži, Ropažu novads, uz Ropažu
novada domes sociālo jautājumu komiteju decembra mēnesī.”
28.11.2012. Vita Jaunslaviete tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 05.12.2012.
plkst. 15.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai sniegtu skaidrojumu par aktuālo dzīvokļa
jautājumu.
Vita Jaunslaviete ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:
 /Informācija/
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Vitu Jaunslavieti, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Vitai Jaunslavietei, /adrese/;
 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.
9.§
Par Mairitas Pornieces izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
sociālo māju reģistra
Pamatojoties uz 28.11.2012. Ropažu novada domes sēdes lēmumu Nr.18, 12.§ „Par
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanu”, kurā Mairita Porniece, p.k. /personas
kods/, deklarēta /adrese/, kas reģistrēta 29.05.2008. un ir ar pirmo kārtas numuru,
29.11.2012. Mairita Porniece tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 05.12.2012. plkst.
16.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai aktualizētu dzīvokļa jautājumu.
04.12.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma Mairitas Pornieces
iesniegumu ar lūgumu izņemt M.Pornieci no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un
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sociālo māju reģistra, sakarā ar to, ka palīdzība sociālo dzīvokļa veidā šobrīd nav nepieciešama.
Mairita Porniece saprot, ka sociālie dzīvokļi Zaķumuižā nav un uz citu Ropažu novada apdzīvoto
vietu nevēlas iet, jo nevarēs izbraukāt uz darbu Rīgā. Meita arī mācās Rīgā. Mairita Porniece
paskaidroja, ka uz sociālo jautājumu komitejas sēdi nevarēs ierasties, sakarā ar to, ka dēls ir
jāved pie ārstiem.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Mairitu Pornieci, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
 Mairitai Porniecei, /adrese/;
 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.

10.§
Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanu
Saskaņā ar 05.12.2012. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu
Nr.13, 7.§ „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Svetlanu Kokurillo”, Nr.13, 9.§
„Par Mairitas Pornieces izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo
māju reģistra”,
un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām 9.punkta pirmo daļu,
Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Ropažu novadā” 16.punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 05.12.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.13,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs),
„Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt no Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra
Svetlanu Kokurillo un Mairitu Pornieci.
2. Iekļaut Ropažu novada pašvaldības Sociāli dzīvokļu un sociālo māju reģistrā Vitu
Jaunslavieti.
3. Sakarā ar to, ka Valdis Šutovs 19.11.2012. ir miris, sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā reģistrēt Valda Šutova sievu Aiju Šutovu.
4. Apstiprināt sekojošu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistru uz 19.12.2012.:
N.p.k. Vārds, Uzvārds
Adrese
Uzņemšanas laiks
1.
Vera Markova
/adrese/
08.02.2011.
2.
Renāte Kleine
/adrese/
15.06.2011.
3.
Alla Kondratoviča
/adrese/
16.05.2012.
4.
Neļa Šulce-Petrova
/adrese/
24.10.2012.
5.
Aija Šutova
/adrese/
24.10.2012.
6.
Irina Voevodina
/adrese/
28.11.2012.
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7.

Vita Jaunslaviete

/adrese/

05.12.2012.

DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
11.§
Par īres līguma noslēgšanu ar Lāsmu Ozoliņu
Sakarā ar to, ka ar Lāsmu Ozoliņu, personas kods /personas kods/, ir noslēgts nekustamā
īpašuma īres līgums par adresi „Pārupes”, dz.9, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, bet viņa
patiesībā dzīvo „Pārupes”, dz.8, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lauzt īres līgumu ar Lāsmu Ozoliņu, personas kods /personas kods/, par Ropažu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Pārupes”, dz.9, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
2. Noslēgt īres līgumu ar Lāsmu Ozoliņu, personas kods /personas kods/, par Ropažu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pārupes”, dz.8, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135,
(paredzot, ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar
dzīvokļa īpašnieku) uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākamā īres
gada Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,18 Ls/m², ar 01.01.2013., mēnesī 5,89 Ls (0,18 Ls x 32,7 m²).
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā, pēc lēmuma stāšanās
spēkā, organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē „Pārupes”, dz.8,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, iepriekš veicot saskaņojumus ar finanšu un grāmatvedības
daļu.
5. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu no 01.01.2013. un paziņojuma izsūtīšanu.
6. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada pašvaldība uzskata, ka Persona no
līguma slēgšanas ir atteikusies. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā
noslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību adresē „Pārupes”, dz.8, Ropaži, Ropažu novads,
LV 2135.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Lāsmai Ozoliņai, /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei Dacei 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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12.§
Par Irinas Voevodinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 14.11.2012. saņemto SIA „RBSSKALS Serviss” reģ.
Nr. 40003885943, 12.11.2012. iesniegumu Nr. S/384-2012 par Irinas Voevodinas, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas
„Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 17.02.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 2” dz.8, Silakrogs,
Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
21.11.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/44) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 06.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 06.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 2” dz.8,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Irinas Voevodinas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Irinas Voevodinas, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV
2133.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „RBSSKALS Serviss” uz juridisko adresi – Matrožu iela 15, Rīga,
LV 1048;
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Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Irinai
Voevodinai uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133,
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
-

13.§
Par Igora Visocka deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 14.11.2012. saņemto SIA „RBSSKALS Serviss” reģ.
Nr. 40003885943, 12.11.2012. iesniegumu Nr. S/384-2012 par Igora Visocka, personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 2”
dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 15.12.2003. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 2” dz.8, Silakrogs,
Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
21.11.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/43) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 06.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 06.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 2” dz.8,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Igora Visocka, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Igora Visocka, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „RBSSKALS Serviss” uz juridisko adresi – Matrožu iela 15, Rīga,
LV 1048;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Igoram
Visockim uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2” dz.8, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133,
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.§
Par Allas Atmahovskas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.11.2012. saņemto Nadeždas Nazarenko, personas
kods /personas kods/, 12.11.2012. iesniegumu par Allas Atmahovskas, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona), sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 5” dz.39,
Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 06.06.2011. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 5” dz.39, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
21.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 5” dz.39, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/42) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 06.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 5” dz.39, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 06.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 5” dz.39,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Allas Atmahovskas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 5” dz.39, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Allas Atmahovskas, personas kods /personas kods/, un
Personas sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 5” dz.39, Silakrogs,
Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Nadeždai Nazarenko uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Allai
Atmahovskai uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 5” dz.39, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15.§
Par Aleksandras Akules deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Aleksandras Akules,
personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās
dzīvesvietas „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 04.03.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/47) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26,
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
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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 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Aleksandras Akules, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Aleksandras Akules, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Aleksandrai
Akulei uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§
Par Margaretas Akules un viņas nepilngadīgā bērna Emīla Akuļa deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Margaretas Akules,
personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgā bērna
Emīla Akuļa, personas kods /personas kods/, turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgais bērns)
sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu,
jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 24.04.1997. Personas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/48) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par savu un
sava nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Margaretas Akules, personas kods /personas kods/, un Emīla Akuļa,
personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Priedes
1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Margaretas Akules, personas kods /personas kods/, un Emīla
Akuļa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Margaretai
Akulei uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§
Par Zanes Akules deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Zanes Akules, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
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No 24.04.1997. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/45) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Zanes Akules, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Zanes Akules, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Zanei Akulei uz
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV
2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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18.§
Par Haralda Akuļa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Haralda Akuļa, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 04.03.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/49) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Haralda Akuļa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Haralda Akuļa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Haraldam
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Akulim uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par Rolanda Akuļa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Rolanda Akuļa, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 24.04.1997. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/50) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –








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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Rolanda Akuļa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
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 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Rolanda Akuļa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Rolandam
Akulim uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§
Par Sergeja Latko deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.11.2012. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,
reģ. Nr. 40103253915, 22.11.2012. iesniegumu nr. 4.12-03/1398 par Sergeja Latko, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdē (Prot. Nr.12):
konstatēja –
 No 04.03.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 1” dz.26, Silakrogs,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
26.11.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/46) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 05.decembrim, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 05.12.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 1” dz.26,
Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 05.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
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atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Anulēt Sergeja Latko, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads;
 Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei
D.Malnačai anulēt Sergeja Latko, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads.
 Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi” uz juridisko adresi Republikas laukums
2A, Rīga, LV 1010;
- Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Sergejam Latko
uz deklarēto dzīvesvietu „Priedes 1” dz.26, Silakrogs, Ropažu novads, LV
2133;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
21.§
Par Ropažu novada bibliotēkas dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda aktivitātē „Ciematu,
kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība” attīstības projektā
Izskatot Ropažu novada Informācijas centra vadītājas Daces Smukšas lūgumu atbalstīt
Ropažu novada bibliotēkas dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda aktivitātē „Ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība” atklātā projektu konkursā, EZF rīcība 1.2.
Publiskās infrastruktūras objektu sakārtošana un attīstība, publiskās infrastruktūras pieejamības
uzlabošana, ar projektu „Sanitārā mezgla rekonstrukcija un labierīcību iekārtošana nekustamajā
īpašumā "Modriņi" (vecā pasta ēka)”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. un 5. punktu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu novada bibliotēkas dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda aktivitātē
„Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība” atklātā projektu
konkursā, EZF rīcība 1.2. Publiskās infrastruktūras objektu sakārtošana un attīstība,
publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana, ar projektu „Sanitārā mezgla
rekonstrukcija un labierīcību iekārtošana nekustamajā īpašumā "Modriņi" (vecā pasta
ēka)”.
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām un PVN no kopējām projekta izmaksu summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
LVL
Kopējās izmaksas
5942.65
t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.:
4911.28
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Pašvaldības budžets

491.13
10% no attiecināmajām
izmaksām
EZF finansējums
4420.15
90% no attiecināmajām
izmaksām
t.sk. neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
1031.37
Pašvaldības kopējais finansējums
1522.50
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei
paredzēt šos līdzekļus 2013.gada pašvaldības budžetā.
5. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada bibliotēkai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

22.§
Par Ropažu sporta centra maksas pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14. Punkta ”g”
apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu sporta centra maksas pakalpojumus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada sporta centrs
Ropažu sporta zālē
Sporta zāles īres maksa 1h
7,00
Aerobikas –deju zāles īre 1h
3,50
Trenažieru zāles īre 1h
3,50
Individuālais apmeklējums sporta zālē, aerobikas zālē,
trenažieru zālē 1h
1,00
Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim – vienam
apmeklētājam (neierobežotam stundu skaitam)
6,00
Galda spēles: novuss, galda teniss, šautriņas 1h
0,50
Galda spēles skolēniem no1.septembra līdz 31.maijam darba
bez maksas
dienās līdz plkst.18.00, pilngadīgajiem skolēniem trenažieru
zāle
Atsevišķi dušu telpu, garderobju izmantošana (pēc sacensībām
0,50
stadionā) 1 personai līdz 20min
Zaķumuižas sporta zālē
Sporta zāles īre 1h
7,00
Trenažieru zāles īre 1h
10,00
Individuālais apmeklējums sporta zālē 1h
1,00
Individuālais apmeklējums trenažieru zālē
2,00
Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim – vienam
12,00
apmeklētājam (neierobežotam stundu skaitam)
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14. Galda spēles: novuss, galda teniss, šautriņas 1h
15. Galda spēles skolēniem no1.septembra līdz 31.maijam darba
dienās līdz plkst.18.00
16. Atsevišķi dušu telpu, garderobju izmantošana (pēc sacensībām
stadionā) 1 personai līdz 20min
Āra sporta laukumiem
17. Futbola, pludmales volejbola, strītbola laukuma izmantošana
iedzīvotājiem individuāli, interešu grupu sporta nodarbībām
18. Futbola laukuma īre organizācijām un privātpersonām (sporta
pasākumiem, sporta nometnēm) 1h
19. Pludmales volejbola laukumu īre organizācijām un
privātpersonām (sporta pasākumiem, sporta nometnēm) 1h
20. Strītbola laukuma īre organizācijām un privātpersonām (sporta
pasākumiem, sporta nometnēm) 1h
21. Viena tenisa laukuma īre 1h
22. Tenisa dubultlaukuma īre 1h

0,50
bez maksas
0,50

bezmaksas
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00

23. Tenisa dubultlaukuma izmantošana Sporta centra apmācības
bezmaksas
grupām tenisā jauniešiem un pieaugušajiem līdz 4 h nedēļā
24. Tenisa dubultlaukuma izmantošana Sporta centra apmācības
bezmaksas
grupām tenisā bērniem līdz 6 h nedēļā
25. Sporta centra organizēto grupu nodarbībām ģērbtuvju un dušu
bezmaksas
telpas izmantošana
*Dušu un garderobju izmantošana apmeklētājiem iekļauta Sporta centra pakalpojumu maksā
*10% atlaide sporta zāļu īrei, ja maksājums tiek veikts par 1 mēnesi ar priekšapmaksu.
*50% atlaide sporta zāles īrei no 1.jūnija līdz 1. septembrim.
*50% atlaide trenažieru zāles abonementam, individuālam trenažieru zāles un sporta zāles
apmeklējumam Ropažu novadā deklarētiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem; Ropažu
novada izlasēm – komandām (saskaņā ar komandu apstiprinātajiem pieteikumiem).
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Sporta centra vadītāju Evitu Eglāju.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 24.08.2011. Ropažu novada domes
Prot.Nr.15, 24.§ Lēmums „Par maksas pakalpojumu atcelšanu skolēniem Ropažu sporta
centrā un Zaķumuižas sporta zālē”
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

23.§
Par Daigas Stepiņas iesniegumu
Izskatot 06.12.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Daigas Stepiņas, personas kods
/personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas meitas Lotes Legzdiņas, personas kods
/personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības iestādē
(turpmāk – PPII) „Knābis” 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,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mazo bērnu skola KNĀBIS”, Reģ. Nr. 40003565893, juridiskā
adrese: Ūnijas iela 5, Rīga, LV 1039 par Lotes Legzdiņas, p.k. /personas kods/ maksas
daļēju kompensāciju. Līguma termiņš: līdz 2013.gada 31. decembrim.
2. Samaksu Ls 84,96 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „Mazo bērnu skola KNĀBIS” piestādīto tāmi, rēķinu, izziņu par apmeklējumu
attiecīgā laika posmā un licences kopiju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Mazo bērnu skola KNĀBIS”.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- SIA „Mazo bērnu skola KNĀBIS”, Ūnijas iela 5, Rīga, LV 1039;
- Daigai Stepiņai, /adrese/ ;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
24.§
Par Irinas Oļeščukas iesniegumu
Izskatot 06.12.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Irinas Oļeščukas, personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas dēla Maksima Oļeščuka, personas
kods /personas kods/ audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības iestādē
(turpmāk – PPII) „Panda” 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,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Bērnudārzs”, Reģ. Nr. 40103265933, juridiskā adrese: Ainavas
iela 4, Rīga, LV 1084 par Maksima Oļeščuka, p.k. /personas kods/ maksas daļēju
kompensāciju. Līguma termiņš: līdz 2013.gada 31. decembrim.
2. Samaksu Ls 84,96 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „Bērnudārzs” piestādīto tāmi, rēķinu, izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā
un licences kopiju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Bērnudārzs”.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
- SIA „Bērnudārzs”, Ainavas iela 4, Rīga, LV 1084;
- Irinai Oļeščukai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļa.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
25.§
Par SIA „Ciemats” vienreizējās akcijas „Samaksā parādu bez daļēja līgumsoda” nolikuma
apstiprināšanu
Izskatot SIA „Ciemats” sagatavoto vienreizējās akcijas „Samaksā parādu bez daļēja
līgumsoda” nolikumu un uzklausot SIA „Ciemats” valdes locekli A.Prauliņu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt vienreizējās akcijas „Samaksā parādu bez daļēja līgumsoda” nolikumu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
SIA „Ciemats”.

26.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības noteikumos „Maksa par pakalpojumiem, ko
sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” un grozījumiem par
Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ropažu novada Attīstības daļas p.i. S.Studānes priekšlikumu par
nepieciešamību veikt grozījumus noteikumos „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” un grozījumiem par Ropažu novada
pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu apstiprināšanu, tika konstatēts:
1. Nepieciešams atbrīvot izglītības iestāžu audzēkņus un Ropažu novada pašvaldības
darbiniekus no maksas par pašvaldības autobusu nomu, ja autobusi tiek izmantoti skolēnu
mācību programmas apgūšanai vai pašvaldības iestāžu darbinieku vajadzībām un
nepieciešamību;
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai;
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Papildināt Ropažu novada pašvaldības noteikumu „Maksas par pakalpojumiem, ko
sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes 1.2.1 punktu ar
1.2.2punktu, izsakot to šādā redakcijā:
1.2.2 Autobusus VW Crafter valsts Nr. HR 9789 un VW Crafter valsts Nr. HR 9788 var
izmantot un no autobusu nomas maksas ir atbrīvoti Ropažu novada pašvaldības
struktūrvienības un iestāžu darbinieki darba pienākumu veikšanai, kā arī Ropažu novada
izglītības iestāžu audzēkņi saistībā ar mācību programmu apgūšanu. Ja autobuss tiek
izmantots Ropažu novada izglītības iestāžu audzēkņu ekskursiju nodrošināšanai,
ekskursijas organizatoriem jāsedz izdevumi par patērēto degvielu.
2. Papildināt un izteikt 06.09.2011. lēmuma Prot.Nr.16, 5.§ 2.punktu šādā redakcijā,
apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai:
2.4. Autobusam VW Crafter valsts Nr. HR 9788 un autobusam VW Crafter valsts Nr. HR
9789:
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Ropažu – Podkājas – Tumšupe – Purvs – Ropaži
Ropaži – Jugla – Augšciems – Upeskrasti – Ropaži
Ropaži – Kangari – Aizalkšņi – Vāveres – Jaunāmuiža – Kākciems – Asari –
Bajāri – Ropaži,
Saskaņā ar šiem maršrutiem, skolēni, tiek pārvadāti 3 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits kopā abiem autobusiem dienā – 540 km.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Attīstības daļai;
- Finanšu un grāmatvedības daļai.
27.§
Par zemes gabala „Pils” nomas līguma noslēgšanu
2007.gada 27.augustā Ropažu pašvaldībā saņemts Ropažu Svēta gara Romas katoļu
draudzes iesniegums par zemes iznomāšanu Ropažu Svēta Gara Romas katoļu draudzei
dievnama būvniecībai. Ar Ropažu novada domes 2007.gada 28.novembra lēmumu Nr. 13 §,
prot. Nr. 11, nolemts iznomāt 0,2 ha Ropažu Svētā gara Romas katoļu draudzei no pašvaldības
īpašuma „Pagastmāja, parks”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 009 0318, saskaņā pievienoto
robežu skici.
Zemes nomas līguma noslēgšanai veikts detalplānojums īpašumam „Pagastmāja”, kurā
norādīts iznomājamā zemes gabala plānotā platība, kā arī norādīti apgrūtinājumi, kuri attiecas uz
iznomājamo zemes gabalu (Turpmāk – Zemes gabals). Zemes gabalam plānotā platība 0,46 ha,
adresācijas priekšlikums „Pils”, Ropaži, Ropažu novads. Teritorijas plānotā izmantošana –
Sabiedrisko iestāžu teritorija, kur galvenais zemes, ēkas vai būves izmantošanas veids
sabiedriskas vai sociālas nozīmes objekti – valsts un pašvaldības, pārvaldes, reliģijas, izglītības,
kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes, bet
papildus izmantošana ir ēkas un būves, kas nepieciešamas pamatfunkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz
 Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu „Administratīvais akts ir spēkā
tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko
apstākļu maiņu”;
 Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktuDome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var 14) noteikt, ja tas nav noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par a) pašvaldības zemes iznomāšanu;
 Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”22.panta otro daļu: „Lēmumu par valstij vai
pašvaldībai piederoša zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem attiecīgi
Ministru Kabinets vai pašvaldības dome”;
 Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 ”Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18. punktu: Neapbūvēta zemes gabala
iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemes gabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā
likumā noteiktos nodokļus.
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Ropažu Svētā Gara Romas katoļu draudzi zemes nomas līgumu ar
apbūves tiesībām, saskaņā ar pievienoto projektu.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Zemes nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos
noteiktajam apmēram.
4. Pieņemt zināšanai, ka nomas līgums automātiski zaudē spēku, ja mainās
zemes gabala īpašnieks vai Ropažu novada dome pieņem atsevišķu lēmumu.
28.§
Par saistošo noteikumu Nr. 20 „Par ceļu izmantošanu un aizsardzību Ropažu novadā,
veicot smagās kravas pārvadājumus” apstiprināšanu
Izskatot Induļa Līdača, Jāņa Baklāna un Jāņa Blausa priekšlikumus nolūkā novērst un
mazināt pašvaldības ceļu bojāšanu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
1.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu, MK noteikumiem
Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu
satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 „Par ceļu
izmantošanu un aizsardzību Ropažu novadā, veicot smagās kravas pārvadājumus” (sk.
pielikumā).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu,
saistošos noteikumus un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu 3 dienu laikā no to
parakstīšanas dienas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma sniegšanai.

29.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Ropažu novads ½ domājamo
daļu reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 22.11.2012, iesniegto Armena Bro (valdes locekļa, pēc
pilnvaras Nr.003/JK-12), SIA „Jūras Karaliste”, reģ.Nr.40103267385, Atlantijas iela 15, Rīga,
LV-1015, iesniegumu ar reģ.Nr.2515, iesniegumu ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma
„Zivtiņas” 2/4 domājamo daļu, zemes gabala un ēkas, reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR
nepilsoņa Maksima Pavlocka (MAKSIMS PAVLOCKIS) vārda un izvērtējot Ropažu novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
 Darījumu apliecinošs dokuments – 21.11.2012. Pirkuma līgums, kurā norādīts, ka
pārdevēji, Dmitrijs Gončars, personas kods /personas kods/ un Vladimirs Gončars,
personas kods /personas kods/, piederošo nekustamo īpašumu „Zivtiņas”, Mucenieki,
Ropažu novads, katrs pārdod ¼ domājamo daļu no nekustamo īpašuma „Zivtiņas”,
Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 006 0070 (kadastra apzīmējums 8084 006
0070), kas sastāv no zemes gabala 0.2515 ha platībā, un uz zemes gabala esošā ēkām un
būvēm (kadastra apzīmējums 8084 006 0070 001).;
 Pircējs SIA „Jūras Karaliste”, reģ.Nr.40103267385, kura 100% kapitāldaļu īpašnieks ir
Maksims Pavlockis, personas kods /personas kods/, nav Latvijas Republikas pilsonis;
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Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis
– JRD jaukta darījumu un ražošanas teritorija (kods 1001), „Zivtiņas”, Mucenieki,
Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 006 0070 (kadastra apzīmējums 8084 006 0070), kas
sastāv no zemes gabala 0.2515 ha platībā;
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pants
nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084
006 0070 (kadastra apzīmējums 8084 006 0070), kas sastāv no zemes gabala 0.2515 ha
platībā, un uz zemes gabala esošā ēkām un būvēm (kadastra apzīmējums 8084 006 0070
001) 2/4 domājamo daļu iegūšanai SIA „Jūras Karaliste”, reģ.Nr.40103267385, īpašumā
ar zemes izmantošanas mērķi – JRD jaukta darījumu un ražošanas teritorija (kods 1001).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
2.1. SIA „Jūras Karaliste” (Maksimam Pavlockim), Atlantijas iela 15, Rīga, LV
1015.
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, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar Tālivaldi
Karoli
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Tālivalža Karoļa, personas kods
/personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu uz
pašvaldības zemes gabalu Ropažos, Nr. R-327A, un ievērojot likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. R-327A. (mazdārziņš), esošo zemes nomas
līgumu ar Tālivaldi Karoli, personas kods /personas kods/.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža:
 Tālivaldim Karolim, /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
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31.§
Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā „Dreimaņi”, Ropažu novads
Izskatot Valda Ūdra, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2012.gada 20.novembra
iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmežošanu 0.6 ha platībā, zemes vienībai ar kadastra
Nr.8084 009 0089, un Ropažu novada pašvaldība Būvvaldes rīcībā esošo informāciju:
1.) Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par
Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un Ropažu novada
domes 25.03.2009. saistošo noteikumu Nr.7 9.3.10.punktu ”LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJA (L)” – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas nosaka, ka lauksaimniecības
zemju apmežošanu veic saskaņā ar LR likumdošanu, pamatojoties uz Ropažu novada
domes lēmumu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 009
0089 daļu – 0.6 ha platībā, īpašniecei Valdim Ūdrim, apmežot LR likumdošanā noteiktā
kārtībā ar nosacījumu saskaņot ar HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļa, Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi, Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašniekam Valdim Ūdrim, /adrese/;
- Valsts Mežu dienestam, Brīvības iela 129, Ogre, LV5001;
- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala
“Tumšupe Nr.220”, Podkājas, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Ņinas Ņikonorovas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu,
kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2012.gada 04.decembrī Nr.2601 ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Tumšupe Nr.220”, Podkājas, Ropažu novads ar
īpašuma kadastra Nr.8084 004 0347, iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām
personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma)
līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā,
ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta
priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.
3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļupašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem,
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pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir
izbeigušās.
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 004 0347 - 0.091 ha platībā ir apbūvēta.
5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un
2¹ daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1.
Izbeigt Ņinai Ņikonorovai, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības
uz nekustamā īpašuma Tumšupe Nr.220, Podkājas, Ropažu novads, zemes vienību ar
kadastra apzīmējums 8084 004 0347.
2.
Zemes vienībai Tumšupe Nr.220, Podkājas, Ropažu novads, kadastra apzīmējums
8084 004 0347, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
3.
Iznomāt Ņinai Ņikonorovai, personas kods /personas kods/, zemes nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 0.091ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 8084 004
0347, adrese „Tumšupe Nr.220”, Podkājas, Ropažu novads no 2013.gada 1.janvāra uz
10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4.
Uzdot Ņinai Ņikonorovai, legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņai
piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par Ņ.Ņikonorovas līdzekļiem;
5.
Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.janvāra.
6.
Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2013.gada 30.janvārim;
7.
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
8.
Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai;
- Būvvaldei;
- Nodokļu administratorei.
33.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala
“Bajāri Nr.151”, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Rodrigo Deksinga, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu,
kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldībā 2012.gada 30.jūlijā Nr.1688 ar lūgumu noslēgt zemes
nomas līgumu par zemesgabala „Bajāri Nr.151”, Ropažu novads ar īpašuma kadastra Nr.8084
018 0129, iznomāšanu., un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un
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fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes
banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās.
3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo
daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra
datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi
ir izbeigušās.
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0129 - 0.059 ha platībā ir apbūvēta.
5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
6. Pastāvīgās lietošanas tiesības piešķirtas ar 18.08.1992. Ropažu TDP 20.sasaukums
17.sesija lēmumu - Helmūtam Dekslingam, personas kods /personas kods/, kas miris
08.11.2011.
7. Rodrigo Dekslings, personas kods /personas kods/, pamatojoties uz mantojuma lietu
Nr. 99/112834/2012 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, reģistrācijas Nr.2662 no
21.11.2012., mantojis atstājēja mantu visā tās apjomā, tai skaitā nekustamo īpašumu –
dārza māju, kadastra apzīmējums 8084 018 0129 001, kas atrodas Ropažu novads,
Bajāri Nr.151.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt Helmūtam Dekslingam, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības
uz nekustamā īpašuma Bajāri Nr.151, Ropažu novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējums 8084 018 0129.
2. Zemes vienībai Bajāri Nr.151, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 018 0129,
noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Iznomāt Rodrigo Dekslingam, personas kods /personas kods/, pamatojoties uz
mantojuma apliecību, reģistrācijas Nr.2621 no 21.11.2012., zemes nomas pirmtiesības
uz zemes vienību 0.059ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 8084 018 0129, adrese
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4.
5.
6.
7.
8.

Bajāri Nr.151, Ropažu novads no 2013.gada 1.janvāra uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot
par to zemes nomas līgumu
Uzdot Rodrigo Dekslingam, legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās,
viņam piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par R.Dekslinga līdzekļiem;
Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.janvāra.
Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2013.gada 30.janvārim;
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai;
- Būvvaldei;
- Nodokļu administratorei.

34.§
Par zemes gabala “Tumšupe Nr.127”, Podkājas, Ropažu novadā iznomāšanu
Izskatot Jevgeņijas Griķes, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu,
kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldībā 2012.gada 20.novembra Nr.2504 ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par 1/6 domājamo daļu zemesgabala „Tumšupe Nr.127”, Podkājas, Ropažu
novads ar īpašuma kadastra Nr.8084 004 0295, iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un
fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes
banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo
daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra
datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi
ir izbeigušās.
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0129 - 0.06 ha platībā ir apbūvēta.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1.
Iznomāt Jevgeņijai Griķei, personas kods /personas kods/, pamatojoties uz
mantojuma apliecību, reģistrācijas Nr.2621 no 21.11.2012., 1/6 daļu zemes
vienības 0.059ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 8084 018 0129, adrese
Tumšupe Nr.127, Podkājas, Ropažu novads no 2013.gada 1.janvāra uz 10 (desmit)
gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
2.
Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.janvāra.
3.
Uzdot Jevgeņijai Griķei, personas kods /personas kods/, legalizēt un reģistrēt uz
minētā zemes gabala esošās, viņai piekritīgās būves un nomas zemi (1/6
domājamo daļu) Zemesgrāmatā par J.Griķes līdzekļiem;
4.
Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2013.gada 30.janvārim;
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
6.
Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai;
- Būvvaldei;
- Nodokļu administratorei.
35.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala „Bajāri Nr.94”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Irēnas Vilsones, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas
reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2012.gada 17.augustā, Nr.2601 ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Bajāri Nr.94”, Ropažu novads ar īpašuma
kadastra Nr.8084 018 0213, iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un
fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes
banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās.
3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo
daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra
datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi
ir izbeigušās.
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0213 - 0.064 ha platībā ir apbūvēta.
5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
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privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt Irēnai Vilsonei, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma Bajāri Nr.94, Ropažu novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējums 8084 018 0213.
2. Zemes vienībai Bajāri Nr.94, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 018 0213,
noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Iznomāt Irēnai Vilsonei, personas kods /personas kods/, zemes nomas pirmtiesības uz
zemes vienību 0.064ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 8084 018 0213, adrese
„Bajāri Nr.94”, Ropažu novads no 2013.gada 1.janvāra uz 10 (desmit) gadiem,
slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.janvāra.
5. Uzdot Irēnai Vilsonei, legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņai
piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par Irēnas Vilsones līdzekļiem;
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2013.gada 30.janvārim;
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
8. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai;
- Būvvaldei;
- Nodokļu administratorei.
36.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala „Vilnīši”, Ropažu
novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot Veronikas Botas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas
reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2012.gada 27.augustā, Nr.1876 ar lūgumu
noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Vilnīši”, Ropažu novads ar īpašuma kadastra
Nr.8084 009 0603, iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un
fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes
banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes
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pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās.
3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo
daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra
datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi
ir izbeigušās.
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0603 - 0.539 ha platībā nav
apbūvēta.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt Veronikai Botai, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uz
zemes gabalu „Vilnīši”, Ropaži, Ropažu novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējums
8084 009 0603.
2. Zemes vienībai „Vilnīši”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0603, noteikt
statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Iznomāt Veronikai Botai, personas kods /personas kods/, zemes vienību 0.539ha lielā
platībā, kadastra apzīmējums 8084 009 0603, „Vilnīši”, Ropažu novads. Ropažu novads
no 2013.gada 1.janvāra uz 3 (trim) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Zemes nomas maksa
maksājama no 2013.gada 1.janvāra.
5. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2013.gada 30.janvārim;
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Baklāns.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai;
- Būvvaldei;
- Nodokļu administratorei.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
37.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.punktu,
mērķdotāciju ieskaitījumu un izpildes izvērtējumu 2012.gada budžeta ieņēmumos un izdevumos,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 19.12.2012. saistošos noteikumus Nr. 19
„Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu””, veicot sekojošus grozījumus:
1.1.Pamatbudžets:
Ieņēmumi :
- palielināt ieņēmumu daļu „Valsts budžeta transferti” ( kods 18.6.1..0. un 18.6.2.0) par
summu Ls 36928,00 (dotācija mācību literatūras iegādei, mērķdotācija skolotāju un
asistentu darba samaksai un VSAOI);
Izdevumi :
- palielināt izdevumus sadaļā „Izglītība” par summu Ls 36928,00 (dotācija mācību
literatūras iegādei, mērķdotācija skolotāju un asistentu darba samaksai un VSAOI),
- veikt grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāžu plānotajos izdevumos pa
izdevumu klasifikācijas kodiem,
1.2. Speciālais budžets:
Ziedojumi un dāvinājumi:
- palielināt ieņēmumu daļu „Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā” ( 23.4.1.0 ) par
summu Ls 200,00;
veikt grozījumus pašvaldības iestāžu plānotajos izdevumos pa izdevumu klasifikācijas
kodiem.
2. Ropažu novada pašvaldības 19.12.2012. saistošos noteikumus Nr.19
„Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļā, finanšu un
grāmatvedības daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 19.12.2012. saistošos noteikumus Nr.19„Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 25.01.2012. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2012.gada budžetu”” trīs dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

38.§
Par šaubīgo debitoru parādu atzīšanu un norakstīšanu tekošā gada izdevumos
Pamatojoties uz PII „Annele” iesniegumu Nr.53 ar skaidrojumu par audzēkņu parādu
izveidošanos un darbībām saistībā ar to atgūšanu, apmaksu, kā arī ievērojot Grāmatvedības
uzskaites pamatprincipus un pašvaldības grāmatvedības nolikuma „Nolikums par apgrozāmo
līdzekļu uzskaiti” 3.4. punkta nosacījumus, un veicot:
1. Ikviena parādnieka varbūtējās maksātspējas izvērtēšanu (parādnieku maksātspējas rādītāji
slikti, apšaubāma parādu piedziņas iespējamība);
2. Debitoru parādu grupēšana pa vecumiem, t.i., samaksas kavējums uzrādītiem
parādniekiem lielāks par 90 dienām (laika periods no 2002.gada līdz 2012.gada
septembrim)
un saskaņā ar Finanšu komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt PII „Annele” izveidojošos debitoru parādu summa Ls 740,62 par nedrošu
(šaubīgu).
2. Noteikt nedrošam (šaubīgam) debitoru parādam izveidoto uzkrājuma summu Ls 740,62, t.i.,
100% apmērā, pamatojoties uz parādnieku varbūtējās maksātspējas izvērtēšanas rezultātiem
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3.

4.
5.
6.

(pielikums Nr.1), iekļaujot izveidoto uzkrājumu vērtību pārskata gada izdevumos
(ieņēmumu samazinājums).
Šaubīgo debitoru parādu par 2002.gadu summā Ls 134,20 uzskatīt par bezcerīgu (pagājis
parāda piedziņas iespējamības termiņš - 10 gadi), veicot bezcerīgā debitora parāda
norakstīšanu, sastādot 2012.gada finanšu pārskatu.
Uzdot PII „Annele” vadītājai V.Eglītei turpināt darbības par minēto parādu atgūšanu.
Atbildīgie par lēmuma aizpildi PII Annele vadītāja V.Eglīte un pašvaldības finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāja A. Rubene.
Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada PII „Annele” vadītājai V.Eglītei
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A. Rubenei.

39.§
Par Ropažu novada domes Saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Ropažu novadā 2013.gadā” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 46.pantu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹punktu, 2.¹daļu, 9.panta otrās daļu,
pārejas noteikumu 40.¹ punktu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2013.gadā” (pielikumā).
2. Noteikt, ka Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr.21 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2013.gadā” stājās spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, bet piemērojami no 2013.gada 1.janvāra.
3. Noteikt, ka Ropažu novada domes Saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2012.gadā” (apstiprināti ar Ropažu novada domes
ārkārtas sēdes 18.01.2012. lēmumu, protokols Nr. 1, 1.§) spēku zaudē ar 2013. gada 1.
janvāri.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un
saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) zināšanai;
5. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājaslapā: www.ropazi.lv

40.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 23.11.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Aijas Briņģes, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liģeri” 2 nodokļa samazinājumu
2012.gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai) un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
o Iesniegumu;
o 07.11.2012.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.350 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.11.2012.līdz 31.01.2013.;
o 05.09.2012.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.264 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.09.2012.līdz 30.09.2012.;
o 06.03.2012.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.77 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.03.2012.līdz 31.08.2012.;
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o 02.09.2011.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.315 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.09.2011.līdz 29.02.2012;
o Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - /Konstatētā informācija/
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70% apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Aijai Briņģei, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, nekustamā
īpašuma nodokli par Ls 19.23 (par periodu no 01.01.2012. līdz 30.09.2012. un no
01.11.2012.līdz 31.12.2012.).
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 izpilddirektoram,
 Finanšu un grāmatvedības daļai,
3. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
41.§
Par Zaķumuižas pamatskolas Darba koplīguma saskaņošanu
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva un arodbiedrības priekšsēdētājas
Dainas Kaupužas 2012.gada 22.novembra iesniegumu par Zaķumuižas pamatskolas Darba
Koplīgumu un Vienošanos un uzklausot I.Grigorjeva motivētu pamatojumu šajā jautājumā,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 11.12.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Saskaņot Zaķumuižas pamatskolas 2012.gada Darba Koplīgumu.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
42.§
Par Ropažu novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 „Par Ropažu novada pašvaldībai
piederošo un tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, apstiprināti ar
28.11.2012. Domes sēdes lēmumu Prot.Nr.18, 18.§ un par Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.18 „Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā””, apstiprināti ar Domes sēdes lēmumu prot.Nr.18, 61.§
atcelšanu
Lai nodrošinātu vienotu attieksmi pret personām, kuras īrē pašvaldības dzīvokļus un
novērstu dažādu īres maksas apjoma piemērošanu atkarībā no tā, kad ticis slēgts īres līgums,
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pirms vai pēc minēto Saistošo noteikumu pieņemšanas, un ņemot vērā to, ka atbilstoši likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 13. pantam, dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus var grozīt,
īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties, vai, ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta
iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus
mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav
noteikts citādi,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Par Ropažu novada
pašvaldībai piederošo un tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”,
apstiprināti ar 28.11.2012. domes sēdes lēmumu, prot. Nr1, 18.§8.
2. Atcelt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 „Par izmaiņām saistošajos
noteikumos Nr.28 ,,Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā””, apstiprināti ar
28.11.2012. domes sēdes lēmumu, prot. Nr.18, 61.§.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Uzdot Juridiskajai daļai izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kuros paredzēt, ka
izmaiņas par īres maksu stājās spēkā ar 2013.gada 1.jūliju.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
- Sociālā dienesta vadītājai S.Cibuļskai;
- Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei;
- Izpilddirektoram J.Baklānam;
- Juridiskajai daļai;
- SIA „Ciemats”;
- SIA „Vilkme”;
- Nekustamo īpašumu speciālistei I. Dišlerei.
43.§
Par Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas
komisijas apstiprināšanu
Lai varētu veikt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanu,
sakarā ar amatpersonu amatu maiņu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8. panta trešo un piekto daļu, 9. panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 61. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju sekojošā sastāvā:
1.1. Izpilddirektors;
1.2. Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
1.3. Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.4. Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs;
1.5. Jurists;
1.6. Nekustamo īpašumu speciāliste.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
2.1. Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
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2.2. Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei;
2.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;
2.4. Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai Lijai Lidijai Batarevskai;
2.5. Juristam Jurim Putniņam;
2.6. Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
3. Noteikt komisijas locekļiem par piemaksu par papildus amata aprakstā noteikto pienākumu
veikšanu par nostrādātajām stundām atbilstoši Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumam, bet ne vairāk par 20% no noteiktās mēnešalgas.

44.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Zaķumuižas
ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.
aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādāto un 2012.gada 13.decembrī
atkārtoti iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu Zaķumuižas ciema ūdenssaimniecības
attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Finansējums, kopā
425 172,22
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
351 382,00
SIA “Vilkme” kredīts
52 707,30
ERAF finansējums
298 674,70
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
73 790,22
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Pasākuma raksturojums
U2 Ūdens rezervju un spiediena
Divu jaunu virszemes rezervuāru izbūve V=65 m3,
nodrošināšana
2.pacēluma sūkņu uzstādīšana
K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Jauna BIO-210 izbūve esošo iekārtu vietā, esošā
rekonstrukcija
BIO – 600 demontāža
K2 Kanalizācijas sūkņu staciju
Divu esošo KSS rekonstrukcija 16,0 m3/st un
rekonstrukcija
8 m3/st, esošās KSS demontāža
4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Vilkme” līdzfinansējuma daļu, galvojot aizņēmumu
52 707,30 Ls apmērā.
5. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
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7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
8. Uzdot SIA „Vilkme” sagatavot investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai
un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saņēmējiem.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors.
10. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Attīstības daļai;
- SIA „Vilkme”.
11. Ar šo lēmumu tiek atcelts 24.10.2012 Ropažu novada domes lēmums Nr.17, 19.§ „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Ropažu novada Zaķumuižas ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai”.

45.§
Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Zaķumuižas ciemā”
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Zaķumuižas ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Akceptēt SIA „Vilkme” sagatavoto projekta pieteikumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai,
tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
2. Garantēt aizņēmumu projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma 126 497,52 LVL
(viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati un piecdesmit divi
santīmi) apmērā, no kuriem:
- 52 707,30 LVL (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņi lati un trīsdesmit
santīmi) paredzēti projekta attiecināmo izmaksu segšanai;
- 73 790, 22 LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati un divdesmit
divi santīmi) paredzēti projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
3. Ar šo lēmumu tiek atcelts 24.10.2012 Ropažu novada domes lēmumu Nr.17, 20.§ „Par
projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada
Zaķumuižas ciemā””.
4. Ropažu novada dome apliecina:
- SIA “Vilkme” iesniegtais projekta pieteikums atbilst spēkā esošajam pašvaldības
teritorijas plānojumam („Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam,
ar 2009. gada grozījumiem”).
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46.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ernu Kaktīti
Pamatojoties uz lēmumu atbrīvot no iedzīvotājiem pašvaldības nekustamo īpašumu
Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”, adresē Rīgas iela 6, Ropaži, (bij. „Vizuļi”,
Ropažu novads) iedzīvotājai Ernai Kaktītei, personas kods /personas kods/, tika piedāvāts
sociālais dzīvoklis pašvaldības nekustamajā īpašumā Bērzu ielā 1-19, un noslēgt beztermiņa īres
līgumu.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot juristam Jurim Putniņam organizēt beztermiņa īres līguma noslēgšanu ar Ernu
Kaktīti, personas kods /personas kods/, par pašvaldības sociālo nekustamo īpašumu Bērzu
iela 1-19, Ropaži.
2. Ernai Kaktītei noslēgt līgumu par pašvaldības sociālo nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-19,
Ropaži.
3. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
4. Ja līdz 31.01.2013. līgums netiek noslēgts, lēmums automātiski zaudē spēku.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža:
- Ernai Kaktītei;
- Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
- Juristam Jurim Putniņam;
- Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
- Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;
- Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei Dacei 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.
47.§
Par Ropažu novada pašvaldības Pārvaldes komisijas locekļu maiņu
Sakarā ar darbinieku amatu maiņu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un 61.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, I.Līdacis,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, K.T.Hēla, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
4. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Pārvaldes komisiju sekojošā sastāvā:
4.1. Izpilddirektors;
4.2. Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
4.3. Arodkomitejas priekšsēdētāja.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
5.1. Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
5.2. Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei;
5.3. Arodkomitejas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei.
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48.§
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 27.11.2012. līdz 14.12.2012.
2-6/188 Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/189 Par darbinieku novērtēšanu
2-6/190 Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/191 Par komisijas izveidošanu
2-6/192 Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/193 Par atbildīgās personas norīkošanu Lielajai Talkai
 personāla jautājumos laika periodā no 21.11.2012. līdz 14.12.2012.
Nr.142-p
Par Jāņa Blausa dalību seminārā
Nr.143-p
Par Sarmītes Cibuļskas dalību seminārā
Nr.144-p
Par Sigitas Busules dalību seminārā
Nr.145-p
Par Silvijas Studānes dalību apspriedē
Nr.146-p
Par Ainas Bernhardes dalību seminārā
Nr.147-p
Par Daces Ejubas dalību seminārā
Nr.148-p
Par Jāņa Baklāna dalību seminārā
Nr.149-p
Par Sigitas Busules dalību seminārā
Nr.150-p
Par Evitas Eglājas dalību seminārā
Nr.151-p
Par Agnese Ozolas dalību seminārā
Nr.152-p
Par Līvas Jodzēvičas dalību seminārā
Nr.153-p
Par Aināra Lindes un Renātes Gremzes dalību seminārā
Nr.154-p
Par Daces Malnačas dalību seminārā
Nr.155-p
Par Ainas Bernhardes dalību seminārā
Nr.156-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar L.Mežmali
Nr.157-p
Par izdevumu segšanu I.Mulerei
Nr.158-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar H.Lindi
Nr.159-p
Par Agnese Ozolas dalību seminārā
Nr.160-p
Par Aināra Lindes dalību seminārā
Nr.161-p
Par Valdas Lasmanes dalību seminārā
 darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 21.11.2012. līdz 14.12.2012.
Nr.135-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu K.Dreismanim
Nr.136-at Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu A.Jurikai
Nr.137-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Nr.138-at Par brīvdienu piešķiršanu I.Mulerei
Nr.139-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu R.Felkeram

49.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2013. gada JANVĀRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
16.01.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.01.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
16.01.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
15.01.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
22.01.
plkst.16.00
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Domes sēde
30.01.
plkst.16.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 19.12.2012. sēde slēgta plkst. 1720

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /
datums
Līva Jodzēviča

Protokolists
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