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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 Aļģimantu Lipštu.
3. Par Initas Štraupas iesnieguma izskatīšanu.
4. Par Dzintras Štraupas iesnieguma izskatīšanu
5. Prioritāšu noteikšana sociālajā jomā īslaicīgā laika periodā un ilgtermiņā.
Dzīvokļu komsijas atzinumi
6. Par sociālā dzīvokļa „Priedes 5” dz.1, Silakrogs statusa maiņu
7. Par Jāņa Taurīša deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par Allas Kondratovičas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu
9. Par Initas Štraupas un Personas nepilngadīgā bērna Kristiānas Kubiles deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par Aivara Lasmaņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par Jurija Kaļiņina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par Lūcijas Kaļiņinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra
14. Par reģistrācijas saglabāšanu Ropažu novada pašvaldības jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā un personu kārtas numuru apstiprināšanu
Finanšu komitejas atzinumi
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
16. Par grozījumu veikšanu telpu nomas līgumā ar SIA „Vilkme „
17. Par Valdījuma līguma apstiprināšanu
18. Par nomas līguma pagarināšanu ar AS „Swedbank”
19. Par patapinājuma līguma noslēgšanu par mobilā telefona izmantošanu
20. Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
21. Par Nataļjas Bilousjakas iesniegumu
22. Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu
energoefektivitāti
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
24. Par skolotāja palīga amata vietu
25. Par pašvaldības finansēto pedagogu štatu saraksta apstiprināšanu Zaķumuižas
pamatskolai
Attīstības komitejas atzinumi
26. Par mazdārziņa zemes nomas līguma ar Annu Olli izbeigšanu Kākciema teritorijā
27. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā ar Līgu Olli

28. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar Svetlanu
Fedotovu
29. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā ar Vitoldu
Muižnieku
30. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā
31. Par SIA „Ciemats” vērtējumu par ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas iekārtu pārņemšanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
32. Par degvielas limita palielināšanu
33. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts zemes dienestu
34. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem
35. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada SEPTEMBRĪ
36. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Degvielas uzpildes stacija", Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
37. Par līdzfinansējuma piešķiršanu futbola/hokeja laukuma izveidei Ropažu novadā
38. Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā Prot. Nr. 12,
50§ „Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu”
39. Par 2011.gada 6.jūlija ārkārtas domes sēdes prot. Nr.13, 1§ lēmumu „Par Ropažu
novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata” atzīšanu
par spēkā neesošu no izdošanas brīža un atcelšanu, 2011.gada 6.jūlija darba uzteikuma
Nr.2-11.1/9 atzīšanu spēkā neesošu no tā izdošanas dienas, Jāņa Baklāna atjaunošanu
amatā – izpilddirektors un vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.C33411011
apstiprināšanu
40. Saistošie noteikumi Nr. 10 ” Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” ”
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 22.08.2012. sēde sasaukta plkst. 17.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

Antons Cibuļskis

KlaudijaTerēza Hēla
Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Lija Lidija Batarevska
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs
Valdis Vucens
Guntars Siliņš

juriskonsults Oskars Ašmanis (ierodas 1730)
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
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sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
būvvaldes vadītāja vietnieks Ainārs Linde
būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
izpilddirektors Juris Putniņš
apsaimniekojamās teritorijas pārzine Irēna Krote
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons
personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš
Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns
Veļičko
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Ropažu novada informācijas centra vadītāja Dace Smukša
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele

Sēdē nepiedalās:

Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Indulis Līdacis (nezināmu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas referente Linda Knīsa

A.Cibuļskis lūdz deputātiem 22.08.2012. sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par –
 Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Degvielas uzpildes stacija”, Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda,
 Par līdzfinansējuma piešķiršanu futbola/hokeja laukuma izveidei Ropažu novadā,
 Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā Prot.12, 50.§
„Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu”,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist iekļaut Ropažu novada domes 22.08.2012. darba kārtībā jautājumus par –
 Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Degvielas uzpildes stacija”, Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda,
 Par līdzfinansējuma piešķiršanu futbola/hokeja laukuma izveidei Ropažu novadā,
 Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā Prot.12, 50§
„Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu”,
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 22.08.2012. sēdes
darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 22.08.2012.
sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 22.08.2012. sēdes darba kārtību.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 20.06.2012. saņemto Mārtiņa
Baloža, /personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Priedes 3 dzīvoklis Nr. 61, istaba Nr. 2, Silakrogs, Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogs, Priedes 3, dzīvoklis Nr.
61, istaba Nr. 2, īres līgumu ar Mārtiņu Balodi uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.10.2012.
2. Mārtiņam Balodim noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Mārtiņam Balodim, /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 12.07.2012. saņemto Ineses
Bergas, /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Zītari 5 dz.20, Tumšupē, Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un, saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupe, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.20, īres līgumu ar Inesi Bergu uz laiku no 01.08.2012. līdz 31.01.2013.
2. Inesei Bergai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. 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.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 09.07.2012. saņemto Māras
Engelas, /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, Ropaži, Ropažu novadā,
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un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela16, dzīvoklis
Nr. 7, īres līgumu ar Māru Engelu uz laiku no 01.08.2012. līdz 31.01.2013.
2. Mārai Engelai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Mārai Engelai, /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. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 05.07.2012. saņemto Benitas
Maigas Teofīlijas Važas, /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17, istaba Nr.4, Ropaži,
Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela12, dzīvoklis
Nr. 17, istaba Nr. 4 īres līgumu ar Benitu Maigu Teofīliju Važu uz laiku no 01.07.2012.
līdz 31.12.2012.
2. Benitai Maigai Teofīlijai Važai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma
saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Benitai Maigai Teofīlijai Važai, /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. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.08.2012. saņemto Jāņa
Matīsa, /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī Stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.4, Augšciems, Ropažu novadā,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciems, stacija Augšciems,
dzīvoklis Nr.4, īres līgumu ar Jāni Matīsu uz laiku no 01.09.2012. līdz 28.02.2013.
2. Janim Matīsam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Jānim Matīsam, /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 Aļģimantu Lipštu
Pamatojoties uz 13.06.2012. Ropažu novada domes lēmumu Nr.12, 3.§ „Par sociālā
dzīvokļa maiņu”, kas nosaka piedāvāt Aļģimantam Lipštam mainīt sociālo dzīvokli Priedes 5,
dzīvoklis Nr.1, istaba Nr. 3 Silakrogs, Ropažu novads, uz sociālo dzīvokli Rīgas iela 12,
dzīvoklis Nr. 17, istaba Nr.2, 5.jūlijā Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
S.Cibuļska Aļģimantam Lipštam ierādīja dzīvojamo platību Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17, istaba
Nr.2, Ropaži, Ropažu novads.
jūlijā Aļģimants Lipšts uzrakstīja iesniegumu, ka piekrīt ierādītai dzīvojamai platībai Rīgas iela
12, dzīvoklis Nr.17, istaba Nr.2, Ropaži, Ropažu novads un saskaņā ar Sociālo jautājumu
komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropaži, Rīgas iela12, dzīvoklis Nr.
17, istaba Nr.2 īres līgumu ar Aļģimantu Lipštu uz laiku no 01.08.2012. līdz 31.01.2013.
2. Aļģimantam Lipštam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Aļģimantam Lipštam /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.

3.§
Par Initas Štraupas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.07.2012. saņemto Initas
Štraupas, /personas kods/, deklarēta /adrese/, faktiskā dzīves vieta /adrese/ iesniegumu ar
lūgumu piešķirt ģimenei sociālo dzīvokli, sakarā ar to, ka šobrīd ģimene īrē dzīvokli un dzīvokļa
īpašnieks neļauj deklarēt savu dzīves vietu. 06.08.2012. Inita Štraupa telefoniski tika aicināta uz
Sociālo jautājumu komitejas sēdi 08.08.2012. plkst. 15.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu
novads, lai izteiktu savu viedokli.
Inita Štraupa ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošo informāciju:
 Ir noslēgts īres līgums līdz 31.12.2012., bet īpašniece Eglīte Nadežda neļauj deklarēties
šajā adresē,
 Bērna tēvs A.Lasmanis strādā algotu darbu un norāda, ka iepriekš bija dzīvojis Bauskā,
bet šobrīd tur nav iespējas dzīvot un deklarēties, jo arī viņa māte dzīvo īrētā dzīvoklī,
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un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.panta otro daļu un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt ģimeni sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā;
2. Ģimenei meklēt iespēju deklarēt savu dzīves vietu Ropažu novadā;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Initai Štraupai /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
4.§
Par Dzintras Štraupas iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 21.06.2012. saņemto Dzintras
Štraupas, /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu ar lūgumu ierādīt sociālo dzīvojamo
platību, sakarā ar to, ka līdz 01.07.2012. dzīvoklis Tumšupe 3 dz.14, Tumšupe, Ropažu novads ir
jāatbrīvo un pamatojoties uz 27.06.2012. Ropažu novada domes sēdes lēmumu Prot. Nr.12, 6§,
kas nosaka 1.) Reģistrēt Dzintras Štraupas ģimeni Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu
un sociālo māju reģistrā, bet pienākot rindai, atkārtoti izvērtēt atbilstību normatīvajiem aktiem,
2.) Ieteikt Dz. Štraupai meklēt iespējas īrēt dzīvojamo platību no privātpersonām un ņemot vērā
to, ka Dzintras Štraupas ģimene 01.08.2012. deklarējusi savu dzīves vietu /adrese/.
Dzintrai Štraupas ģimenei nav steidzīgi risināms jautājums par sociālās dzīvojamās
platības ierādīšanu.
Dzintras Štraupas ģimenei, Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
uz 01.08.2012., ir 8. kārtas numurs un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.08.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Dzintras Štraupas ģimenei nav steidzīgi risināms jautājums par sociālās dzīvojamās
platības ierādīšanu.
2. Dzintras Štraupas ģimenei sociālās dzīvojamās platības ierādīšanu izskatīt rindas kārtībā
un pienākot rindai , atkārtoti izvērtēt ģimenes atbilstību normatīvajiem aktiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Dzintrai Štraupai /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.§
Prioritāšu noteikšana sociālajā jomā īslaicīgā laika periodā un ilgtermiņā
Pamatojoties uz 03.07.2012. ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi, kurā tika skatīts
jautājums par prioritāšu noteikšanu sociālajā jomā, sociālie darbinieki un sociālo jautājumu
komitejas locekļi izteica viņuprāt svarīgākās idejas - prioritātes un jautājumus sadalīja īslaicīgi
atrisināmos un jautājumus, kurus varētu risināt ilgtermiņā.
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Visus viedokļus izanalizējot un apkopojot un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
Īstermiņā (līdz 31.12.2012.) risināt sekojošos uzdevumus :
1.
Psihologs
2.
Sociālās palīdzības organizators
3.
Saistošo noteikumu izvērtēšana – pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai
4.
Piedzimšanas pabalsti
5.
Pirms pabalsta piešķiršanas apsekot ģimeni
Ilgtermiņā (5 gadu laikā, līdz 2017. gadam) risināt sekojošos uzdevumus:
1.
Sociālā atbalsta multifunkcionālie centri Zaķumuižā, Silakrogā, Muceniekos,
Tumšupē
2.
Aprūpe mājās pakalpojuma pilnveidošana, vēl viena štata vieta.
3.
Asistents, konsultants ģimenēm ieviešana
4.
Sociālais pedagogs katrā skolā
5.
Dienas centri Zaķumuiža, Mucenieki, Silakrogs
6.
Patversme
7.
Pansija – veciem cilvēkiem
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
6. §
Par sociālā dzīvokļa „Priedes 5” dz.1, Silakrogs statusa maiņu
Ropažu novada pašvaldībai pārņemot sociālo dzīvokli „Priedes 5” dz. 1, Silakrogā,
Ropažu novadā, kurš paredzēts multifunkcionālā dienas centra izveidei un pamatojoties uz
apsekošanas aktu Nr. 7 un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot izpilddirektoram Jurim Putniņam organizēt remontdarbu tāmes izstrādi.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu nekustamo īpašumu speciālistei
Ievai Dišlerei.
3. Atcelt Ropažu novada pagasta padomes 27.06.2001. lēmumu Prot. Nr.6, 6.§.
7.§
Par Jāņa Taurīša deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemto Rudītes Vīdušas, personas kods
/personas kods/, 12.07.2012. iesniegumu par Jāņa Taurīša, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Taurītes” Kākciems,
Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 28.08.2001. Jāņa Taurīša deklarētā dzīvesvieta ir „Taurītes” Kākciems,
Ropažu novadā;
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Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
18.07.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Jānim Taurītim uz viņa deklarēto
dzīvesvietu „Taurītes” Kākciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/26) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 03.augustam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
dzīvesvietā „Taurītes” Kākciems, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 03.08.2012. Jānis Taurītis neieradās un telefoniski nav informējis par
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Taurītes”
Kākciems, Ropažu novads, LV 2135.
Pamatojoties uz –







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

nolēma - anulēt Jānim Taurītim sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Taurītes”,
Kākciems, Ropažu novads, LV 2135 un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, R.Skrebs, V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas” 1 balss (v.Šlegelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Jāņa Taurīša, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Taurītes” Kākciems, Ropažu novads, LV 2135.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Rudītei Vīdušai 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, Jānim Taurītim uz deklarēto
dzīvesvietu „Taurītes” Kākciems, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par Allas Kondratovičas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemto Z/S „Stirnas” īpašnieka Roberta
Šakina, personas kods /personas kods/, 12.07.2012. iesniegumu par Allas Kondratovičas, pers.
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgo bērnu - Kristīnes
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Janbergas, personas kods /personas kods/, Maikla Janberga, personas kods /personas kods/, un
Karinas Kondratovičas, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas
nepilngadīgie bērni) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe,
Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 15.12.2011. Personas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir
„Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
18.07.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.114/27) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 3.augustam, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu
apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 03.08.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par savu un
Personas nepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā adresē - „Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, 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”;

nolēma - anulēt Allai Kondratovičai un Personas nepilngadīgiem bērniem - Kristīnei
Janbergai, Maiklam Janbergam un Karinai Kondratovičai sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 5” dz. 11, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135 un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Allas Kondratovičas, pers. kods /personas kods/, un Personas nepilngadīgo bērnu
- Kristīnes Janbergas, personas kods /personas kods/, Maikla Janberga, personas kods
/personas kods/, un Karinas Kondratovičas, personas kods /personas kods/, sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
 Z/S „Stirnas” īpašniekam Robertam Šakinam 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 Kondratovičai uz deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
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 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.
9.§
Par Initas Štraupas un Personas nepilngadīgā bērna Kristiānas Kubiles deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.06.2012. saņemto SIA „Vidzemes ieguldījumi”,
reģ. Nr. 44103049045, iesniegumu Nr. 1-14/056 par Initas Štraupas, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgā bērna Kristiānas Kubiles, personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgais bērns), sniegto ziņu par
deklarētās dzīvesvietas „Tumšupes 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 11.12.1995. Personas un no 13.01.2005. Personas nepilngadīgā bērna
deklarētā dzīvesvieta ir „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
23.07.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 114/28) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 03.augustam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 03.08.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Tumšupe 3” dz.14,
Tumšupe, 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”;

nolēma - anulēt Initai Štraupai un Personas nepilngadīgam bērnam – Kristiānai Kubilei
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Initas Štraupas, personas kods /personas kods/, un Personas nepilngadībā bērna
Kristiānas Kubiles, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Vidzemes ieguldījumi” uz juridisko adresi - Andreja Upīša iela 16,
Valmiera, LV 4201;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Initai Štraupai uz deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.§
Par Aivara Lasmaņa deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.06.2012. saņemto SIA „Vidzemes ieguldījumi”,
reģ. Nr. 44103049045, iesniegumu Nr. 1-14/056 par Aivara Lasmaņa, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona), sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Tumšupe 3” dz.14,
Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 23.04.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
23.07.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 114/29) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 03.augustam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 03.08.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Tumšupe 3” dz.14,
Tumšupe, 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”;
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nolēma - anulēt Aivaram Lasmanim sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Tumšupe
3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135 un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 08.08.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Aivara Lasmaņa, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Vidzemes ieguldījumi” uz juridisko adresi - Andreja Upīša iela 16,
Valmiera, LV 4201;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Aivaram Lasmanim uz deklarēto
dzīvesvietu „Tumšupe 3” dz.14, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par Jurija Kaļiņina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 24.07.2012. saņemto Irēnas Mucenieces, personas
kods 271162 - 11572 iesniegumu par Jurija Kaļiņina, personas kods /personas kods/, (turpmāk
tekstā – Persona), sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems,
Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 12.09.1996. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunliepkalni” dz.4,
Augšciems, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
24.07.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/32) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 07.augustam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.08.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunliepkalni” dz.4,
Augšciems, 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:
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2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem
dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta
lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

nolēma - anulēt Jurijam Kaļiņinam sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135 un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Jurija Kaļiņina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Irēnai Muceniecei uz deklarētā dzīvesvietu - /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Jurijam Kaļiņinam uz deklarēto
dzīvesvietu „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par Lūcijas Kaļiņinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 24.07.2012. saņemto Irēnas Mucenieces, personas
kods /personas kods/ iesniegumu par Lūcijas Kaļiņinas, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona), sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunliepkalni” dz.4,
Augšciems, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 08.08.2012. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 07.05.1991. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunliepkalni” dz.4,
Augšciems, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
24.07.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.
11-4/33) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 07.augustam, lai
uzrādītu dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.08.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunliepkalni” dz.4,
Augšciems, 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”;

nolēma - anulēt Lūcijai Kaļiņinai sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135 un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Lūcijas Kaļiņinas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Irēnai Muceniecei uz deklarētā dzīvesvietu - /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Lūcijai Kaļiņinai uz deklarēto
dzīvesvietu „Jaunliepkalni” dz.4, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistra
1. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Pāvels Simonovs, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.1 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņa
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/263 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
 Persona ir sasniegusi 26. gadu vecumu un pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību
aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz neizmantotajām sociālajām
garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona
ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā.
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Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā "10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”;
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Pāvelu Simonovu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pāvelam Simonovam, /adrese/.
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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2. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Jānis Ozoliņš, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.7 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņa
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/257 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
 Persona ir sasniegusi 26. gadu vecumu un pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību
aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz neizmantotajām sociālajām
garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona
ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā "10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”;
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
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personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Jāni Ozoliņu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Jānim Ozoliņam, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Gita Birziņa, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk – Reģistrs)
reģistrēta ar kārtas Nr.9 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/255 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Gitu Birziņu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Gitai Birziņai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Larisa Jolkina, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēta ar kārtas Nr.10 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/254 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
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palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Larisa Jolkina, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Larisai Jolkinai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Olga Lodeikina, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēta ar kārtas Nr.12 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/252 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Olgu Lodeikinu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Olgai Lodeikinai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Ritma Kozirjacka, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēta ar kārtas Nr.14 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/250 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Ritmu Kozirjacku, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ritmai Kozirjackai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Solveiga Atrahimoviča, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona),
Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk
– Reģistrs) reģistrēta ar kārtas Nr.19 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/245 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
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Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus, kas apliecinātu, ka Persona ir tiesīga saņemt palīdzību.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Solveigu Atrahimoviču, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar
dzīvojamo platību jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Solveigai Atrahimovičai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Guna Kvasele, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.5 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/259 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
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ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 16. aprīlī Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies un Ropažu
novada sociālajā dienestā 16.04.2012. iesniegts iesniegums par trūcīgā statusa
piešķiršanu.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 10.03.2008. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 2.punktu „Personas, kuras tiek izliktas no tām
piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu,
ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir: a) maznodrošinātas personas, kuras
sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi, b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona,
maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura
ir invalīds, c) politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas”.
 Personai nepilngadīgu bērnu apgādībā vairs nav, izziņa Nr.11-2/43.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 2.punktu „Personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa
īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un
ja tās ir: a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir
invalīdi, b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds, c) politiski represētās
personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas”.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Gunu Kvaseli, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Kvasele Guna, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Rita Ozoliņa, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk – Reģistrs)
reģistrēts ar kārtas Nr.6 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/258 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu
informāciju ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav
mainījušies.
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 16.05.2012. Prot.5, 9.§ lēma par Ritas
Ozoliņas saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
 Persona ir sasniegusi 28. gadu vecumu un pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību
aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz neizmantotajām sociālajām
garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona
ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktus, Dzīvokļu komisija
pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
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sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā "10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”;
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Ritu Ozoliņu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ritai Ozoliņai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Staņislavs Ivanovs, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.2 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņa
norādīto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/262 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
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ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 4.martā Ropažu novada pašvaldība saņēmusi Staņislava Ivanova iesniegumu
ar lūgumu saglabāt Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā.
 Ropažu novada pašvaldības 11.04.2012. Dzīvokļu komisija Prot. Nr.4, 7.§ nolēma
saglabāt Staņislava Ivanova, personas kods 260887-11805, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu rindā.
 Persona ir sasniegusi 25. gadu vecumu un pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību
aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz neizmantotajām sociālajām
garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona
ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā "10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”;
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Staņislavu Ivanovu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar
dzīvojamo platību jānodrošina pirmām kārtām”.
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2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Staņislavam Ivanovam, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Sanita Iļjina, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk – Reģistrs)
reģistrēts ar kārtas Nr.4 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/260 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 21. maijā Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies un pievienotu
izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam Nr.442.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 15.09.2010. saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta
1.daļu „Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas
nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem
atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
 Komisija secina, ka Personai nepilngadīgu bērnu apgādībā vairs nav, pamatojoties uz
26.03.2012. Ropažu Bāriņtiesas izsniegto izziņu Nr. 1-14/80 Sociālā dienesta centram
„Dzīpari”.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
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palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 2.punktu „Personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa
īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un
ja tās ir: a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir
invalīdi, b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds, c) politiski represētās
personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas”.
 Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu Reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
1.punkta 2.apakšpunktu „Zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai”.
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt Sanitu Iļjinu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra „Personas, kas ar dzīvojamo platību
jānodrošina pirmām kārtām”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sanitai Iļjinai, /adrese/.
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 reģistrācijas saglabāšanu Ropažu novada pašvaldības jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā un personu kārtas numuru apstiprināšanu
1. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Linda Diļevka, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.3 (uz 16.05.2012.).
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Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/261 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 10.03.2008. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 3.punktu, kurš nosaka, ka „bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā”.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu
„Tiesības uz neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu
Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 3.punktu, kurš nosaka, ka „bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku
gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības
iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā”.
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
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personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saglabāt Lindai Diļevkai, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 3.punktu.
2. Noteikt Lindai Diļevkai, personas kods 260689-12975, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 1. kārtas numuru.
3. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Lindai Diļevkai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Vineta Bruniņa, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.8 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/256 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 14. maijā Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies un izziņa par
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Nr.449.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 10.03.2008. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 16.05.2012. Prot.5,&10 lēma par Vinetas
Bruniņas saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus.
Pamatojoties uz –
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saglabāt Vinetai Bruniņai, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu,10.panta 3.daļu, 66.panta
2.daļas 1. punktu.
2. Noteikt Vinetai Bruniņai, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 2. kārtas numuru.
3. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vinetai Bruniņai /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Vita Daģe, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk – Reģistrs)
reģistrēts ar kārtas Nr.11 (uz 16.05.2012.).
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Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu, /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/253 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 12. aprīlī Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 10.03.2008. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 16.05.2012. Prot.5, 8.§ lēma par Vitas
Daģes saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka „maznodrošinātas personas, ar kurām
kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša
persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir invalīds”.
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas
08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saglabāt Vitai Daģei, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
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06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu.
2. Noteikt Vitai Daģei, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 3. kārtas numuru.
3. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vitai Daģei, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Inese Pladere, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.13 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/251 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 12. martā Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 15.03.2011. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta c) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes
noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no
īrētās dzīvojamās telpas;”.
 Sakarā ar to, ka Personai ir nodegusi dzīvojamā platība 2007.gadā un Persona nav izlikta
no īrējamās dzīvojamās platības, atcelt Ropažu novada domes 15.03.2011. Dzīvokļa
komisijas lēmuma Prot.3, 1.§ lemjošo daļu
„ Uzlikt par pienākumu Inesei Pladerei, p.k. /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, apliecināt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”, savu
kā personas, kura atbilst kā maznodrošinātā statusam.
Uzdot par pienākumu Personai iesniegt Ropažu novada pašvaldībai Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” izsniegtās izziņas par atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam kopiju.
Pēc izziņas [par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopijas saņemšanas no
Personas, uzdot Personālvadības un lietvedības daļai reģistrēt Inesi Pladeri, p.k.
/personas kods/, (turpmāk Persona), deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „personas,
kuras ar dzīvojamo platību jānodrošina pirmām kārtām”, Pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta pirmo daļu un 14. Panta 1.daļas
1.punkta c) apakšpunktu, kā pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras
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pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz
palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļas vadītājai
E.Čuderei veikt Ineses Pladeres reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kuras ar dzīvojamo
platību jānodrošina pirmām kārtām”.
Lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā
(adrese – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135) viena mēneša laikā pēc tā
saņemšanas dienas.
Lēmumu nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietu adresē „Zītari 5” dz.19, Tumšupe,
Ropažu novads, LV2135”,
Un izteikt šādā redakcijā:
„ 1. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai reģistrēt Inesi Pladeri, p.k. /personas
kods/, (turpmāk Persona), deklarētā dzīvesvieta, /adrese/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām
neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzības reģistrā”, Pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta pirmo daļu un 13. panta 1.daļas
„Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija sniedz šā panta ceturtajā daļā noteikto
palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai
dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja”
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai veikt Ineses
Pladeres reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības
palīdzības reģistrā”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas
iela 6, Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lēmumu nosūtīt personai uz deklarēto dzīvesvietu adresē, /adrese/,
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 16.05.2012. Prot.5, 8.§ lēma par Ineses
Pkaderes saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.panta
1.daļau „Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija sniedz šā panta ceturtajā daļā
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noteikto palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā
vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja”.
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izteikt šādā redakcijā Ropažu novada domes 15.03.2011. Dzīvokļa komisijas lēmuma
Prot.3, 1.§ lemjošo daļu:
1. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai reģistrēt Inesi Pladeri, p.k. /personas
kods/, (turpmāk Persona), deklarētā dzīvesvieta, /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
„Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzības reģistrā”,
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
pirmo daļu un 13. panta 1.daļu „Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija
sniedz šā panta ceturtajā daļā noteikto palīdzību personai, kuras īrētā vai
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes
vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir
deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja”
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai veikt
Ineses Pladeres reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami
sniedzama pašvaldības palīdzības reģistrā”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela
6, Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Noteikt Inesei Pladerei, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kurām neatliekami
sniedzama pašvaldības palīdzība” 1. kārtas numuru.
4. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Inesei Pladerei, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Sandra Putina, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.15 (uz 16.05.2012.).
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Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/249 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 22. martā Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies, Invalīda
apliecība Nr.526627, Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Nr.49, Izziņa par atbilstību atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes statusam Nr.71.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 14.06.2011. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta a) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi” un b)
apakšpunktu „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir
vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas
vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 11.04.2012. Prot.4, 9.§ lēma par Sandras
Putinas saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 1.punkta a) apakšpunktu, kurš nosaka, ka „maznodrošinātas personas, kuras
sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi” un b) apakšpunktu „maznodrošinātas
personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns,
aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai
maznodrošināta persona, kura ir invalīds”
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
 Saglabāt Sandrai Putinai, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 1.punkta a) apakšpunktu un b) apakšpunktu.
1. Noteikt Sandrai Putinai, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 4. kārtas numuru.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sandrai Putinai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Inita Štraupa, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.16 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/248 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 2012.gada 5. aprīlī Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo apstākļi nav mainījušies.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 14.06.2011. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 11.04.2012. Prot.4,10§ lēma par Initas
Štraupas saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
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pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Saglabāt Inita Štraupa, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu, 10.panta 3.daļu, 66.panta
2.daļas 1. punktu.
1. Noteikt Initai Štraupai, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 5. kārtas numuru.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Initai Štraupai, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Līga Galkus, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk – Reģistrs)
reģistrēts ar kārtas Nr.17 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/247 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
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2012.gada 17. maijā Ropažu novada pašvaldība saņēma Personas sniegtu informāciju ar
lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā, jo prasība pēc dzīvojamās platības ir
spēkā esoša.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 10.08.2011. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
 Ropažu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija 13.06.2012. Prot.6,&10 lēma par Līgas
Galkus saglabāšanu dzīvokļu palīdzības sniegšanas reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona ir
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saglabāt Līgai Galkus, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu,10.panta 3.daļu, 66.panta
2.daļas 1. punktu.
2. Noteikt Līgai Galkus, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 6. kārtas numuru.
3. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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 Līgai Galkus, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Elīna Bisniece, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.18 (uz 16.05.2012.).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu Prot. Nr.3, 14.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju”, 20.02.2012. Personai uz viņas
deklarēto dzīvesvietu /adrese/, tika nosūtīta Ropažu novada pašvaldības 20.03.2012.
vēstule Nr.2-11.2/246 ar uzaicinājumu līdz 21.05.2012. iesniegt Ropažu novada
pašvaldībai personīgi vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamās
ziņas, lai pārbaudītu Reģistrā iekļauto ziņu atbilstību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - Likums) 9.panta otro daļu.
 Līdz 2012.gada 21.maijam Ropažu novada pašvaldība nesaņēma Personas sniegtu
informāciju (ne rakstisku, ne mutisku) ar lūgumu saglabāt Personas reģistrāciju Reģistrā.
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 12.10.2011. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 3.punktu, kurš nosaka, ka „bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā”.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu
„Tiesības uz neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai”, Persona ir zaudējusi tiesības uz reģistrācijas saglabāšanu
Reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un faktu, ka Dzīvokļu komisija atzīst, ka Persona nav
iesniegusi iesniegumu, ka vēlas saglabāt reģistrāciju Reģistrā, kā arī nav iesniegusi
nepieciešamos dokumentus.
Pamatojoties uz –
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”;
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
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06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 3.punktu, kurš nosaka, ka „bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku
gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības
iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā”.
 19.06.1998. "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 43.panta 2.punktu „Tiesības uz
neizmantotajām sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai”;
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
 Saglabāt Elīnai Bisniecei, personas kods /personas kods/, reģistrāciju Ropažu novada
pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pamatojoties uz
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 3.punktu.
1. Noteikt Elīnai Bisniecei, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 7. kārtas numuru.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Elīnai Bisniecei, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Nadežda Uļjanova, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.20 (uz 16.05.2012.).
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 11.04.2012. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 15.panta „Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu”.
 Sakarā ar to, ka Ropažu novada pašvaldībai nav saistošo noteikumu par palīdzības
sniegšanu izīrējot dzīvojamās telpas, kuras nav minētas 06.12.2001. likums "Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. un 14. pantā, atcelt Ropažu
novada domes 11.04.2012. Dzīvokļa komisijas lēmuma Prot.4, 13.§ lemjošās daļas 1.
punktu: „Atzīt, ka Nadežda Uļjanova, personas kods /personas kods/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, ir tiesīga saņemt palīdzību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību
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dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.panta nosacījumiem, un reģistrēt N.Uļjanovu Ropažu
novada pašvaldības palīdzības sniegšanas reģistrā”
Un izteikt šādā redakcijā:
 „Reģistrēt Nadeždu Uļjanovu, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā „Personas, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām”,
pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
Pamatojoties uz –
 22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 9. Panta
otrā daļa nosaka: „Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt palīdzības reģistrā iekļauto ziņu
atbilstību patiesībai”.
 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka „maznodrošinātas personas, ar kurām
kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša
persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir invalīds”.
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izteikt šādā redakcijā 11.04.2012. Dzīvokļa komisijas lēmuma Prot.4, 13.§ lemjošās daļas
1. punktu: „Reģistrēt Nadeždu Uļjanovu, personas kods /personas kods/, deklarētā
dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām
kārtām”, pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu
„Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
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apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
2. Noteikt Nadeždai Uļjanovai, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 8. kārtas numuru.
3. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Nadeždai Uļjanovai /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Vēsma Skurbe, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.21 (uz 16.05.2012.).
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 13.06.2012. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
Pamatojoties uz –
 22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
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06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt Vēsmai Skurbei, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 9. kārtas numuru pamatojoties uz
19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu,10.panta 3.daļu, 66.panta
2.daļas 1. punktu.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vēsmai Skurbei /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Ropažu novada domes 08.08.2012. Dzīvokļu komisija, saskaņā ar Ropažu novada domes
22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju”,
konstatē:
 Sandra Circene, personas kods /personas kds/, (turpmāk tekstā - Persona), Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra (turpmāk –
Reģistrs) reģistrēts ar kārtas Nr.22 (uz 16.05.2012.).
 Persona ir iekļauta Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrā 13.06.2012. saskaņā ar 06.12.2001. likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta 1.daļas. 1.punkta b) apakšpunktu, kurš nosaka, ka
„maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu
sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”.
Pamatojoties uz –
 22.02.2012. lēmumu Prot.3, 14.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu rindas
pārreģistrāciju.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta
pirmā daļa nosaka: „Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā šā likuma 6.pantā
noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta
pirmā daļa nosaka: „Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.1 panta
pirmajā daļā un 27.2 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie
palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt
palīdzību”.
 06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. pants
nosaka kritērijus, pēc kuriem persona tiek iekļauta reģistrā.
 Pamatojoties uz 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu „Bērnam
ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
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apģērbs un pajumte.” 10.panta 3.daļu „Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu
dzīvesvietu.”66.panta 2.daļas 1. punktu „Pašvaldība atbilstoši likumam: sniedz palīdzību
un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā
dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošu uzturu.”
06.12.2001. likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta
3.punktu „Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai
personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums” un saskaņā ar Dzīvokļu
komisijas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt Sandrai Circenei, personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā 10. kārtas numuru pamatojoties uz
19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10 panta 1.daļu,10.panta 3.daļu, 66.panta
2.daļas 1. punktu.
2. Personālvadības un lietvedības daļai veikt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā „Personas, kas ar dzīvojamo platību jānodrošina
pirmām kārtām”.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sandrai Circenei, /adrese/.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 30.07.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Voldemāra Bāles, personas
kods 191129-11563, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam, kā
otrās (2) grupas invalīdam
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 iesniegumu;
 otrās (2) grupas invaliditāte līdz 10.06.2020., apliecības Nr.520513;
 nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Voldemāram Bālem, deklarētā dzīves vieta – /adrese/;
- algotu darbu nestrādā;
- īpašumā nekustamais īpašums „Ķivuļnieki”, kadastra Nr. 8084-013-0001;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls 129.34;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav;
- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošam 2
grupas invalīdam, kā arī pamatojoties uz šo noteikumu 1.4. punktu „Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gada nākamo maksāšanas termiņu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Voldemāram Bālem, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par
nekustamo īpašumu „Ķivuļnieki”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 16,15 (par
periodu no 01.10.2012. līdz 31.12.2012.).
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV 1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16.§
Par grozījumu veikšanu telpu nomas līgumā ar SIA „Vilkme „
Pamatojoties uz Ropažu novada nekustāmā īpašuma – daudzdzīvokļu mājas „Vidzemes
prospekts 8” siltināšanas darbu pabeigšanu un pašvaldības īpašuma Vidzemes prospekts 8 dz.1
līdzfinansējuma daļas nomaksu, kā rezultātā ir palielinājusies nekustāmā īpašuma vērtība un
saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus 01.01.2007. Nomas līguma 1.punktā, nosakot telpu nomas maksu Ls
10,00 mēnesī ( ne mazāks kā aprēķinātais amortizācijas lielums mēnesī) plus PVN.
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.augustu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Vilkme”;
 Ropažu novada pašvaldības nekustāmā īpašuma speciālistei Ievai Dišlerei;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
17.§
Par Valdījuma līguma apstiprināšanu
Pamatojoties uz SIA „Ciemats”, reģ. Nr. 40003237420 vienīgā dalībnieku sapulces
protokola Nr.19/07/2012 lēmumu par SIA Ciemats valdes locekļa iecelšanu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens, G.Siliņš), „Pret”-1
balss (I.Gailītis), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Valdījuma līgumu starp Ropažu novada pašvaldību, reģ.nr.90000029039, kuru
uz nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētājs Antons Cibuļskis un Ropažu novada
kapitālsabiedrību SIA „Ciemats” reģ. Nr.40003237420, kuru uz statūtu pamata pārstāv
valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi Ati Prauliņu par Ropažu
novada pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu, t.sk. daudzdzīvokļu mājas, ēkas un
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būves, inženierkomunikācijas, mantisko ieguldījumu un kustāmo īpašumu, t.sk.
transporta līdzekļi un iekārtas nodošanu valdījumā līdz 20.07.2015.
2. Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt valdījuma līguma parakstīšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada izpilddirektors J. Putniņš.
4. Ropažu novada pašvaldības lietvedības un personālvadības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
 Ropažu novada finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „ Ciemats”.
18.§
Par nomas līguma pagarināšanu ar AS „Swedbank”
Pamatojoties uz AS „Swedbank”,reģ. Nr. 50003074764, juridiskā adrese Balasta dambis
1a, Rīga, LV 1048, lūgumu par telpu nomas līguma Nr. 315EB00-039 IK pagarināšanu un
saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt 20.05.2009. nomas līgumu Nr. 315EB00-039 IK ar AS „Swedbank”, reģ.
Nr.4000307476, juridiskā adrese Balasta dambis 1a, Rīga, LV 1048, par daļu no telpas,
kas atrodas Rīgas ielā 13, Ropažos, Ropažu novadā, LV2135, kadastra apzīmējums
80840090074, 3 m2 (trīs kvadrātmetru) kopplatībā. Internetbankas datora un tā stenda
uzstādīšanai, ekspluatācijai, apkopei un pēc Līguma izbeigšanās demontāžai, kā arī
konsultāciju sniegšanai par Internetbankas un datora izmantošanu un citu AS
„Swedbank” piedāvāto pakalpojumu saņemšanu. Nomas līguma Nr. 315EB00-039 IK
pagarināšanu noslēgt uz laiku no 2012.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.maijam (ieskaitot).
2. Noteikt telpu nomas maksu 1.50 Ls/m2 (viens lats 50 santīmi par kvadrātmetru) plus
pievienotās vērtības nodoklis, kas mēnesī sastāda 4.50 Ls plus PVN.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 AS „Swedbank” Balasta dambis 1a, Rīga, LV 1048;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Nekustāmā īpašuma speciālistei I.Dišlerei;
 Izpilddirektoram J.Putniņam.
19.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu par mobilā telefona izmantošanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. E. Haberkornes - Vimbas
sagatavoto priekšlikumu par mobilā telefona patapinājuma līguma noslēgšanu pašvaldības
funkciju realizēšanai un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt mobilā telefona patapinājumu līgumu ar Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāju Ingu Koleču.
2. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu.
Patapinājuma devēja
personas kods, adrese

vārds,

uzvārds, Inga Koleča, p.k. /personas kods/,
/adrese/
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Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Nokia
LMT
Līdz 20 Ls
01.09.2012.- 31.12.2012.
Sabiedrisko attiecību daļa
Sabiedrisko attiecību daļas
nodrošināšanai.

darbības

3. Ropažu novada pašvaldības lietvedības un personālvadības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
 Ropažu novada finanšu un grāmatvedības daļai;
 Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Ingai Kolečai.
20.§
Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu
Izskatot Attīstības daļas projektu koordinatores Silvijas Studānes iesniegumu par
autotransporta izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Attīstības daļas projektu koordinatori
par vieglās automašīnas Ford focus, valsts Nr. GP 267, izmantošanu Attīstības daļas projektu
koordinēšanas darba organizēšanai un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Silviju Studāni izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Silvija Studāne, personas kods /personas
kods/, adrese /adrese/
Ford Focus
/reģistrācijas Nr./
2002
/VIN/
Benzīns, E95
Līdz 8 litri
Līdz 30 litri
03.09.2012 – 31.12.2012.
Attīstības daļas budžets

Automašīnas marka
Reģistrācijas Nr.
Izlaiduma gads
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi

2. Uzdot juriskonsultam sagatavot izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta
izmantošanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
21.§
Par Nataļjas Bilousjakas iesniegumu
Izskatot 03.07.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Nataļjas Bilousjakas, personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu par viņas meitas Sofijas Bilousjakas, personas
kods /personas kods/, audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības iestādē
(turpmāk – PII) „Montesori bērnu attīstības centrs „Darbīgās rociņas”” maksas daļēju
kompensāciju, kā arī pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada
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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 Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Darbīgās rociņas”, Reģ.Nr. 40103309693, juridiskā adrese: A.
Deglava iela 108/4-4, Rīga, LV-1082, par Sofijas Bilousjakas, personas kods /personas
kods/, maksas daļēju kompensāciju. Līguma termiņš: no 2012. gada 1. jūlija līdz
2012.gada 01. septembrim.
2. Samaksu Ls 88,01 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „Darbīgās rociņas” piestādīto tāmi, rēķinu, izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim sagatavot līgumu ar SIA
„Darbīgās rociņas”.
4. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 SIA „Darbīgās rociņas”, A. Deglava iela 108/4-4, Rīga, LV-1082;
 Nataļjai Bilousjakai, /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.
22.§
Par Eiropas reģionālā fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” īstenošanu, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti
Pamatojoties uz:
 Ropažu novada domes Attīstības komitejas 13.01.2010. sēdes lēmumu prot.Nr.1, 2.§,
10.02.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.2, 4.§, un 10.03.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.3, 3.§,
un 12.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr.5, 16.§,
 Ropažu novada domes 26.05.2010. sēdes lēmumu Prot. Nr. 21, 21.§, kurā nolēma
konceptuāli atbalstīt SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme” dalību Eiropas reģionālā fonda
līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
īstenošanā, lai uzlabotu mājokļu energoefektivitāti;
Ropažu novada domes komunālo un apsaimniekošanas jautājumu komisijas atzinumiem
un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
Deputāts I.Gailītis ierosina mainīt lemjošās daļas 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
 Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
realizēšanas gaitai, t. sk., veicot – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī piekrist nepieciešamajam
kredītam, kas sastāda Ls 120 000,00 (siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru
saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem),
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ierosina deputātiem balsot par deputāta I.Gailīša priekšlikumu:
 Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
realizēšanas gaitai, t. sk., veicot – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī piekrist nepieciešamajam
kredītam, kas sastāda Ls 120 000,00 (siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru
saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem),
50

atklāti balsojot „Par”- 4 balsis (I.Gailītis, V.Vucens, K.T.Hēla, L.L.Batarevska), „Pret”- 8
balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs,
G.Siliņš), „Atturas”- 1 balss (V.Šlegelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
I.Gailīša priekšlikums tiek noraidīts.
Deputāts I.Gailītis ierosina svītrot lemjošajā daļā 2.punkta 4.apakšpunktu.
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ierosina deputātiem balsot par lemjošajā daļā 2.punkta 4.apakšpunkta
svītrošanu,
atklāti balsojot „Par”- 1 balsis (I.Gailītis), „Pret”- 9 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste,
A.Kukule, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, G.Siliņš, L.L.Batarevska), „Atturas”- 3
balsis (V.Šlegelmilhs, V.Vucens, K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
nesvītrot lemjošajā daļā 2.punkta 4.apakšpunktu,
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ierosina balsot par lēmumprojektu kopumā,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, G.Siliņš), „Pret”-1 balss (K.T.Hēla),
„Atturas”- 2 balsis (V.Vucens, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
realizēšanas gaitai, t. sk., veicot – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 1, Zaķumuižā
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī piekrist nepieciešamajam
kredītam, kas nepārsniedz summu 82 Ls/m2, kur mājas kopējā platība ir 2443,62 m2
(siltināšanas procesa uzsākšana pēc pilnvaru saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašniekiem).
2. Uzdot SIA „Vilkme” valdes loceklim nodrošināt projekta realizāciju, organizējot:
 projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā;
 optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta
izmaksu tāmei un projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai;
 atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar līguma noteikumiem;
 pašvaldības struktūrdaļām veikt ar projekta realizāciju saistošo darbu izpildi to
kompetences ietvaros.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
Izskatot 13.08.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Dzidras Koļesņikovas, personas
kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam,
kā maznodrošinātai personai un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 Iesniegumu;
 27.03.2012. izziņa Nr.14, Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Dzidra Koļesņikova, deklarētā dzīves vieta – „Dimanti 1”, Ropaži, Ropažu
novads, LV-2135,
- Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātās personas
statusu no 01.03.2012. līdz 28.02.2013.,
- Īpašumā nekustamais īpašums „ Dimanti -1”, kadastra nr.8084-009-0458,
nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls 83.28 (ceturkšņa
maksājums Ls 20.82),
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav,
- īpašumā saimnieciskā darbība netiek veikta.
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Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā maznodrošinātām
personām, ja Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas
personas statusu ,
kā arī pamatojoties uz šo noteikumu 1.4. punktu „Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums tiek piemērots ar taksācijas gada nākamo maksāšanas termiņu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Dzidrai Koļesņikovai, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, par
nekustamo īpašumu „Dimanti 1”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 10.41 (par periodu
no 01.10.2012. līdz 31.12.2012.).
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.
3. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§
Par skolotāja palīga amata vietu
Ropažu vidusskola lūdz atļaut pašvaldības piešķirtā budžeta ietvaros 2012.gada
septembra-decembra mēnešos veikt izmaiņas darbinieku amatu sarakstā un darbinieku
atalgojumā.
Darba algām paredzētajā finansējumā ir izveidojies uzkrājums, jo 2012.gada pirmajā
pusgadā pilnībā netika nokomplektētas paredzētās štatu vietas. Lūdzam atļaut minēto uzkrājumu
izlietot, papildus izveidojot 1.klases skolotāja palīga amata vietu, nosakot amata algu Ls 300.00
par likmi mēnesī, un saskaņā ar Izglītības kultūras un sporta komitejas 08.08.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr. 8 un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut izmainīt Ropažu vidusskolas amatu sarakstu un izveidot vēl vienu skolotāja palīga
amata vietu.
2. Noteikt skolotāja palīga amata algu Ls 300.00 par likmi mēnesī.
3. Atļaut skolotāja palīga darba samaksu 2012.gada septembrī - decembrī veikt no
pašvaldības budžeta piešķirtajiem algu fonda līdzekļiem, izmantojot esošo uzkrājumu.
4. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Ropažu vidusskolai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
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25.§
Par pašvaldības finansēto pedagogu štatu saraksta apstiprināšanu Zaķumuižas
pamatskolai
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2012.gada 7.augusta iesniegumu
Nr.165 par pašvaldības finansēto pedagogu štatu saraksta apstiprināšanu, un saskaņā ar Izglītības
kultūras un sporta komitejas 08.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr. 8 un, saskaņā ar Finanšu
komitejas 14.08.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku štatu sarakstu
Zaķumuižas pamatskolai no 01.09.2012.
2. Lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
26.§
Par mazdārziņa zemes nomas līguma ar Annu Olli izbeigšanu Kākciema teritorijā.
Izskatot 03.05.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Annas Olles, pers. kods /personas
kods/, dzīv. /adrese/ iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu 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 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. K-103 (mazdārziņš), esošo zemes nomas līgumu
ar Annu Olli, pers. kods /personas kods/.
2. Annai Ollei ierodoties Ropažu novada pašvaldībā pie Ropažu novada pašvaldības
juriskonsulta noslēgt vienošanos par līguma laušanu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa pārrēķinu;
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsūtīt:
 Annai Ollei /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
27.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā ar Līgu Olli
Izskatot Līgas Olles, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/ 2012. gada 03. maija
iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai un pamatojoties uz 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,
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kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība” un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr.K-103, platība 0,1 ha, ar Līgu Olli, pers. kods
/personas kods/;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Līgu Olli;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Līgai Ollei, pers. kods /personas kods/, līdz 31.08.2012. noslēgt nomas līgumu, vēršoties
Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O. Ašmaņa, tālr. 67186035.
6. Ja līdz 31.08.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.09.2012. zaudē spēku.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Līgai Ollei /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
28.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar Svetlanu
Fedotovu
Izskatot Svetlanas Fedotovas, pers. kods /personas kods/, dzīvojošas /adrese/ 2012. gada
12. jūlija iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai un pamatojoties uz
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,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība” un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. D/T-138, platība 0,02 ha, ar Svetlanu Fedotovu,
pers. kods /personas kods/;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Svetlanu
Fedotovu;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Svetlanai Fedotovai, pers. kods /personas kods/, līdz 31.08.2012. noslēgt nomas līgumu
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vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O.Ašmaņa, tālr. 67186035.
6. Ja līdz 31.08.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.09.2012. zaudē spēku.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Svetlanai Fedotovai /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
29.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā ar Vitoldu
Muižnieku
Izskatot Vitolda Muižnieka, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/ 2012. gada 15.
aprīļa iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz
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,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība” un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. K-126, platība 0,1 ha, ar Vitoldu Muižnieku, pers.
kods 110775-12009;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Vitoldu
Muižnieku;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Vitoldam Muižniekam, pers. kods /personas kods/, līdz 31.08.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O. Ašmaņa, tālr. 67186035.
6. Ja līdz 31.08.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.09.2012. zaudē spēku.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Vitoldam Muižniekam /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
30.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema teritorijā
Izskatot Jekaterinas Kļaviņas, pers. kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2012. gada
05. aprīļa iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
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pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība” un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2012. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr.K-121, platība 0,1 ha, ar Jekaterinu Kļaviņu, pers.
kods /personas kods/;
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Jekaterinu
Kļaviņu;
3. Uzdot būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Jekaterinai Kļaviņai, pers. kods /personas kods/, līdz 31.08.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O. Ašmaņa, tālr. 67186035.
6. Ja līdz 31.08.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.09.2012. zaudē spēku.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža;
 Jekaterinai Kļaviņai /adrese/;
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1757 – 1814
31.§
Par SIA „Ciemats” vērtējumu par ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas iekārtu pārņemšanu
Izskata Ropažu novada domes Attīstības komitejas 12.06.2012. Prot. Nr.6 §4, lēmumu, kur
uzdod SIA „Ciemats” vadībai, līdz augusta Attīstības komitejas sēdei detalizēti izvērtēt
ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas iekārtu pārņemšanas un sociālo un
ekonomisko pamatojumu un iesniegt Attīstības komitejai izvērtēšanai. SIA „Ciemats”
07.08.2012. iesniedza vēstuli Nr. 2.3.1/252 par ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmām VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži” un saskaņā ar Attīstības komitejas
07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
Deputāts I.Gailītis ierosina šo jautājumu neizskatīt 22.08.2012. domes sēdē, bet izskatīt pēc
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes.
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ierosina deputātiem balsot par I.Gailīša priekšlikumu:
 jautājumu par „Par SIA „Ciemats” vērtējumu par ūdensapgādes un notekūdeņu
novadīšanas un attīrīšanas iekārtu pārņemšanu” izskatīt pēc tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrādes,

56

atklāti balsojot „Par”- 2 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla), „Pret”- 7 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus,
S.Šukste, A.Kukule, A.Kleins, R.Skrebs, G.Siliņš) „Atturas”- 4 balsis (L.L.Batarevska, V.Vucens,
V.Šlēgelmilhs, S.Megere-Klevinska),
Ropažu novada dome nolemj:
I.Gailīša priekšlikums tiek noraidīts.
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis ierosina deputātiem balsot par lēmumprojektu kopumā,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, R.Skrebs, G.Siliņš), „Pret”- 2 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla), „Atturas”- 3 balsis
(V.Vucens, L.L.Batarevska, V.Šlēgelmilhs,),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli piekrist pārņemt apsaimniekošanā ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas
un attīrīšanas sistēmas VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži”.
2. Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 SIA „Ciemats” Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
32.§
Par degvielas limita palielināšanu
Izskatot Irēnas Krotes 26.06.2012. iesniegumu, kurā sakarā ar papildus darbu veikšanu
vasaras mēnešos, lūgts palielināt degvielas limitu pašvaldības automašīnas MITSUBISHI L200,
v/n HA 8925, izmantošanai,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielināt pašvaldības automašīnas MITSUBISHI L200, v/n HA 8925, degvielas limitu
par 50 litriem;
2. Noteikt, ka kopējais patērējamais degvielas limits mēnesī ir līdz 200 litriem.
3. Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
33.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts zemes dienestu
Izskatot 12.06.2012.Valsts zemes dienesta lūgumu par datu apmaiņas sadarbības līguma
noslēgšanu, un pamatojoties uz nepieciešamību saņemt datus no Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, kā arī Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 61. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 3.,4.,5., punktu un 15. panta 2., 3., 5., 7., 8., 14., 15., 18., 19., un 22. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Valsts zemes dienestu sadarbības līgumu par datu apmaiņu;
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2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt līguma noslēgšanu.
3. Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
34.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu novada
domes priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:
 tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 21.06.2012. līdz 16.08.2012.
2-6/120 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Rubīni”, Ropažos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
2-6/121 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Ropažos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
2-6/122 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/123 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/124 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/125 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/126 Par līguma pārtraukšanu
2-6/127 Par gājēju tiltiņa remontu
2-6/128 Par valdes locekļa aizvietošanu
2-6/1
Par komisijas izveidošanu
2-6/130 Par komisijas izveidošanu
2-6/131 Par komisijas izveidošanu
2-6/132 Par komisijas izveidošanu
2-6/133 Par komisijas izveidošanu
2-6/134 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/135 Par nekustamo īpašumu Bērzu iela 1 dz.19, Ropaži, Ropažu novads
2-6/136 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kristāli”, Ropažos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
2-6/137 Par tiesas spriedumu
2-6/138 Par tiesas spriedumu
2-6/139 Par Ropažu novada domes pārkārta sēdes sasaukšanu 12.07.2012. plkst.18.00
2-6/140 Par deputāta algas pārrēķinu
2-6/141 Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/142 Par nekustamo īpašumu „Priedes” 5 dz.1, Silakrogs, Ropažu novads
2-6/1421 Par komisijas izveidošanu
2-6/143 Par komisijas izveidošanu
2-6/144 Par mantas un dokumentu nodošanas komisijas izveidošanu
2-6/145 Par komisijas izveidošanu
2-6/146 Par Ropažu novada SIA „Ciemats” valdes locekļa G.Ozoliņa atcelšanu no amata
2-6/147 Par iepirkumu „Būvprojekta izstrāde Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas
rekonstrukcijas darbu veikšanai”
2-6/148 Par iepirkumu „Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde”
2-6/149 Par atbildīgo personu
2-6/150 Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/151 Par A.Oščenkova atsaukšanu no atvaļinājuma
2-6/152 Par līguma pārtraukšanu
2-6/153 Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/154 Par pārstāvja deleģēšanu
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2-6/155
2-6/156

Par komisijas izveidošanu
Par būvju pieņemšanu ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem

 personāla jautājumos laika periodā no 25.06.2012. līdz 17.08.2012.
Nr.66-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Bleiju
Nr.67-p
Par pabalsta piešķiršanu I.Bartkevičai
Nr.68-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar R.Umbraško
Nr.69-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar I.Preiju
Nr.70-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Ruzi
Nr.71-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.Kukuli
Nr.72-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar L.Vilcāni
Nr.73-p
Par atvaļinājuma pabalstu
Nr.74-p
Par amatalgu L. Mekšai
Nr.75-p
Par amatalgu P. Rozītim
Nr.76-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar J.Mergupu - Kutraiti
Nr.77-p
Par pabalsta piešķiršanu N.Arsentjevai
Nr.78-p
Par pabalsta piešķiršanu A.Lomanovskai
Nr.79-p
Par S.Studānes dalību seminārā/ apmācībās
Nr.80-p
Par J.Mergupa - Kutraita dalību seminārā
Nr.81-p
Par L.Jodzēvičas dalību seminārā
Nr.82-p
Par J.Putniņa aizvietošanu
Nr.83-p
Par O.Ašmaņa dalību seminārā
Nr.84-p
Par izdevumu segšanu P.Rozītim
Nr.85-p
Par izdevumu segšanu S.Stūrestepei
 darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 25.06.2012. līdz 17.08.2012.
Nr.74-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu B.Pelēķei
Nr.75-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu M.Buselam
Nr.76-at
Par bērna kopšanas atvaļinājumu Z.Dikai
Nr.77-at
Par ikgadējo un papildatvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības darbiniekiem
Nr.78-at
Par ikgadējo un papildatvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības darbiniekiem
Nr.79-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Kolečai
Nr.80-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lindem
Nr.81-at
Par aizvietošanu atvaļinājuma laikā
Nr.82-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A. Oščenkovam
Nr.83-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu S.Studānei
Nr.84-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu SIA „Vilkme” valdes loceklim
V.Šīrantam
Nr.85-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Malnačai
Nr.86-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Vilcānei
Nr.87-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Z. Pavlovskai
Nr.88-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Jodzēvičai
Nr.89-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Oščenkovam
Nr.90-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Jodzēvičai
Nr.91-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Dišlerei
Nr.92-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Felkeram
Nr.93-at
Par ikgadējo atvaļinājumu J.Putniņam
Nr.94-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
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35.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada SEPTEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
12.09.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
11.09.2012.
plkst.14.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
12.09.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
11.09.2012.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
18.09.2012.
plkst.15.00
Domes sēde
26.09.2012.
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.
36.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Degvielas uzpildes stacija”, Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot Staņislava Raspopova (SIA „Gotika auto” valdes locekļa), Rīga, 2012.gada
17.jūlija iesniegumu Nr.V120711-03 ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma „Degvielas uzpildes
stacija” ar kad. Nr. 8084 009 0594 reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsones Tatjanas
Raspopovas (TATJANA RASPOPOVA) vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā
esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
 Darījumu apliecinošs dokuments – 2012.gada 05.janvārī noslēgtais nekustamā īpašuma
pirkuma līgums Nr.C120105-01;
 Pārdevējs – SIA „Relserviss”, reģ.Nr. 40003530919, adrese: Trijādības iela 4, Rīga,
valdes priekšsēdētāja personā Samvels Jesaibegjans;
 Pircējs – SIA „Gotika Auto”, reģ.Nr. 40003165118, adrese: Mūkusalas iela 31, Rīga,
uzņēmuma vadītāja, vienīgā īpašniece – Tatjana Raspopova, pers.kods. 080656-10552,
dzīvojoša Paula Lejiņa ielā 9-8, Rīga, ir Latvijas Republikas nepilsone;
 Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis
– 0,6368 ha, „Degvielas uzpildes stacija”, kadastra Nr. 8084 009 0594 – komercdarbības
apbūve (NĪLM kods 0801);
 Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40,
 un saskaņā ar Attīstības komitejas 07.08.2012. sēdes atzinumu Prot Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.6368 ha un uz tā
atrodošos Degvielas uzpildes stacija (kadastra apzīmējums 8084 009 0050 008), kas
atrodas pēc adreses: „Degvielas uzpildes stacija”, Ropažu nov., ar kad. Nr. 8084 009
0594 iegūšanu īpašumā uz SIA „Gotika auto” vārda, ar zemes izmantošanas mērķi –
komercdarbības apbūve (kods 0801).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –

SIA „Gotika auto”, reģ.Nr. 40003165118, Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004.

Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.

Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
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LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
37.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu futbola/hokeja laukuma izveidei Ropažu novadā
Izskatot 22.08.2012. Biedrības „Sporta klubs 333” priekšlikumu par futbola/hokeja
laukuma izveidi Tumšupē demontētā bērnu laukuma vietā, kura izveides kopējās izmaksas ar
PVN ir Ls 2 225,21,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus futbola/hokeja laukuma izveidi Tumšupē līdz Ls 2 225.21 ar PVN no
Attīstības budžeta līdzekļiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Juris Putniņš.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu nosūtīt:
 Būvvaldes vadītājai Valdai Lasmanei;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei.
38.§
Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā Prot. Nr. 12,
50§ „Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu”
Sakarā ar konstatēto pārrakstīšanās kļūdu Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija
lēmumā Prot. Nr. 12, 50.§, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izteikt Ropažu novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu Prot. Nr.12, 50§ „Par
pārjaunojuma līguma noslēgšanu” 1.punktu sekojoši:
„Noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „THYMUS”, reģistrācijas
Nr.40103541942, Pārjaunojuma līgumu par neapdzīvojamo telpu Nr. 6,7,8,9„Ārsta
Māja”, Ropaži Ropažu novads, nomu Ģimenes ārsta prakses vajadzībām, līguma termiņš
2014.gada 31.decembris.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J. Putniņš.
Ropažu novada domes sēdes pārtraukums 1933 – 1944
39.§
Par 2011.gada 6.jūlija ārkārtas domes sēdes Prot. Nr.13, 1.§ lēmumu „Par Ropažu novada
pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata” atzīšanu par
spēkā neesošu no izdošanas brīža un atcelšanu, 2011.gada 6.jūlija darba uzteikuma Nr.211.1/9 atzīšanu spēkā neesošu no tā izdošanas dienas, Jāņa Baklāna atjaunošanu amatā –
izpilddirektors un vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.C33411011 apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja A.Cibuļska sagatavoto priekšlikumu „Par
2011.gada 6.jūlija ārkārtas domes sēdes Prot. Nr.13, 1.§ lēmumu „Par Ropažu novada
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pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata” atzīšanu par spēkā
neesošu no izdošanas brīža un atcelšanu, 2011.gada 6.jūlija darba uzteikuma Nr.2-11.1/9
atzīšanu spēkā neesošu no tā izdošanas dienas, Jāņa Baklāna atjaunošanu amatā – izpilddirektors
un vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.C33411011 apstiprināšanu”,
un ņemot vērā esošo darba strīdu starp Jāni Baklānu, personas kods /personas kods/, dzīvojošs
/adrese/ un Ropažu novada pašvaldību civillietā Nr.C33411011, kā arī faktiskos apstākļus, ka
darba strīda izskatīšanas gaita un raksturs vispārējās tiesvedības kārtībā no Ropažu novada
pašvaldības budžeta patērē ievērojamus finanšu līdzekļus, turklāt pasludinot pirmās instances
tiesas spriedumu Rīgas rajona tiesā šajā lietā, tas bija nelabvēlīgs pašvaldībai un ņemot vērā, ka
nākamo tiesu instanču spriedumi paredzams arī būs nelabvēlīgi pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 11., 22. un 27.punktu un 33.panta pirmās
daļas 1.punktu, Civillikuma 1881., 1885. un 1886.pantu un Civilprocesa likuma 74.panta piekto
daļu, 164.panta trešo un piekto daļu, 223.panta 5.punktu, 226., 227. un 228.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, R.Skrebs, G.Siliņš), „Pret”- 1 balss (I.Gailītis), „Atturas”- 4 balsis (V.Vucens,
K.T.Hēla, L.L.Batarevska – nepiedalījos, kad atlaida, tādēļ nepiedalos arī šoreiz, V.Šlegelmilhs
– esmu par vienošanos, bet ne šādā redakcijā),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atzīt 2011.gada 6.jūlija darba uzteikumu Nr.2-11.1/9 Jānim Baklānam, personas kods
/personas kods/, /adrese/, par spēkā neesošu no tā izdošanas dienas 2011.gada 6.jūlija un
atcelt;
2. Atzīt 2011.gada 6.jūlija ārkārtas domes sēdes prot. Nr.13, 1.§ lēmumu „Par Ropažu
novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata” par
prettiesisku, atzīt to par spēkā neesošu no izdošanas brīža un atcelt;
3. Atjaunot darbā Jāni Baklānu, personas kods /personas kods/, /adrese/, 2009.gada
28.maija Darba līgumā Nr.23 nolīgtajā amatā – izpilddirektors saskaņā ar 2009.gada
28.maija Darba līguma Nr.23 noteikumiem, pēc šim lēmumam pievienotās vienošanās
par izlīgumu civillietā Nr.C33411011 parakstīšanas un apstiprināšanas Rīgas
apgabaltiesā;
4. Atlīdzināt Jānim Baklānam, personas kods /personas kods/, /adrese/, saskaņā ar
2011.gada 7.novembra Rīgas rajona tiesas spriedumā civillietā Nr.C33411011 nospriesto
par darba piespiedu kavējumu 4760 LVL un darba algu par 5 (pieciem) darba piespiedu
kavējuma mēnešiem, proti, 5950 LVL (1190 LVL x 5 mēneši), ieturot normatīvajos aktos
paredzētos nodokļus. Kopā atlīdzinājums sastāda 10710 LVL pirms normatīvajos aktos
paredzēto nodokļu nomaksas. Atlīdzinājums ieskaitāms Jāņa Baklāna norēķinu kontā:
/konta Nr./, /bankas nosaukums/, 2 (divu) nedēļu laikā no šīs vienošanās apstiprināšanas
Rīgas apgabaltiesā;
5. Veikt 2011.gada 7.novembra Rīgas rajona tiesas spriedumā civillietā Nr.C33411011
nospriestās valsts nodevas 244 LVL un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumu 4,36 LVL
apmaksu.
6. Apstiprināt vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.C33411011 projektu iesniegtajā
redakcijā (pielikumā uz 3 lp.) un noslēgt to ar Jāni Baklānu, personas kods /personas
kods/, /adrese/, 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
7. Kontroli par lēmuma un noslēgtā līguma izpildi veikt Ropažu novada domes
priekšsēdētājam A.Cibuļskim un Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei;
8. Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam A.Cibuļskim;
 Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei.
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40.§
Saistošie noteikumi Nr. 10 ” Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” ”
Izskatot domes priekšsēdētāja Antona Cibuļska priekšlikumu nolūkā rast kompromisu
starp pašvaldības administrācijas un deputātu darba laikiem, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, A.Kukule,
L.L.Batarevska, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs, R.Skrebs, V.Vucens,
G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Grozīt Ropažu novada pašvaldības 27.12.2011. saistošos noteikumus Nr. 15 „Ropažu
novada pašvaldības nolikums”, izsakot 75. punktu šādā redakcijā:
„75. domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst.16:00.
Domes priekšsēdētājs var noteikt citu sēdes laiku, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš
par to paziņojot deputātiem, ievērojot nolikuma 78. punkta prasības.”
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ropažu
novada 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 15 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums” ” un noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un
saistošos noteikumus nosūtīt:
 elektroniski visiem pašvaldības struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem;
 saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Ropažu novada domes 22.08.2012. sēde slēgta plkst.2020
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /
datums

Linda Knīsa

Protokolists
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