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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 Lailu Hazenģēģeri
3. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Jāni Feiginu
4. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu un īres līguma noslēgšanu ar Lienu Vilciņu
5. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Dzintru Štraupu
6. Par sociālās dzīvojamās platībabibls maiņu un īres līguma noslēgšanu ar Velgu Ruciņu
7. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Initu Štraupu
8. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Lailu Klētnieci
9. Par Irinas Voevodinas uzņemšanu sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistrā
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar Andreju Lodeikinu.
11. Par Svetlanas Kokurilo iesniegumu
12. Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanu
Finanšu komitejas atzinumi
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Pārslai Šlēgelmilhai
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Leonardam Melānam
15. Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Digitālās novadpētniecības datu bāzes veidošana Ropažu novada
bibliotēkā”
16. Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Lielo meiteņu mazie vaļasprieki”
17. Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Bērnu rotaļu un atpūtas stūrītis bibliotēkā”
18. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par Ropažu novada pašvaldībai piederošo un tiesiskā
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu
19. Par grozījumu un papildinājumu apstiprināšanu pašvaldības grāmatvedības nolikumu
sastāvā
20. Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu ar Jāni Blausu
21. Par florbola komandas atbalstu 2013. gadā
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā ELFLA projektu konkursā biedrībai „Lijas sporta
klubs”
23. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
24. Par grozījumiem izdevumu atlīdzības līgumā par autotransporta izmantošanu
25. Par vienošanās noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo
norēķinu kārtību 2012. gadā
26. Par Sevalda Knīsa iesniegumu
27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā ELFLA projektu konkursā biedrībai „Cits
Silakrogs”

28. Par Ropažu novada bibliotēkas nolikuma un struktūras apstiprināšanu
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Saulgrieži-1”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 009 0194
30. Par dzīvokļu īpašumu „Pārupes” dz. 5, „Pārupes” dz. 8 un „Pārupes” dz. 9 izveidošanu
un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
31. Par telpu patapināšanu biedrībai „Lijas sporta klubs”
32. Par biedrības „Lustīgs un kustīgs” dalību izsludinātajā ELFLA konkursā
33. Par grozījumiem 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmumā. Prot. Nr. 17, 12.§
34. Par grozījumiem 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmumā Prot.Nr. 17,13.§
35. Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu ar Elīnu
Dammi
36. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu un kapitālsabiedrības SIA „Vilkme „ statūtkapitāla
palielināšanu
37. Par sniega tīrīšanu ziemas sezonā Ropažu novada pašvaldības ciematu teritorijās
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Dabas dārzi”
39. Par projekta pieteikuma tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”
40. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
41. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības policijas ierosinātajam
projektam „Videonovērošanas sistēmas infrastruktūras attīstība Ropažu novadā”
Dzīvokļu komsijas atzinumi
42. Par Irinas Rastorgujevas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
43. Par Sanitas Iļjinas un Personas nepilngadīgā bērna Viktorijas Orlovas deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
44. Par Ilzes Ceimeres un Personas nepilngadīgo bērnu Madaras Ceimeres un Kristapa
Ceimera deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
45. Par Aigara Ceimera deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Attīstības komitejas atzinumi
46. Par nolikuma „Grozījums Ropažu novada pašvaldības policijas nolikumā”
apstiprināšanu
47. Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
48. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar nekustamā īpašuma „Sils”, Silakrogs, Ropažu
novads īpašnieku Ivaru Lagzdiņu
49. Saistošie noteikumi Nr.14 „Par Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju
numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un
noformēšanas noteikumi”
50. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Ropažu novada simboliku un tās izmantošanu”
apstiprināšanu
51. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar Agnesi
Pinkovsku
52. Par Ropažu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas izveidi
53. Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
54. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanas atsaukšanu nekustamajam īpašumam
„Lielakmeņi”, Ropažu novads
55. Par Ropažu novada pašvaldības ceļa klašu apstiprināšanu
56. Par zemes gabala “Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novadā piekritību Ropažu novada
pašvaldībai un lietošanas mērķa precizēšanu
57. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Saules iela 3”,
Zaķumuiža, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
58. Par Ropažu novada Informācijas centra nosaukuma maiņu
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59. Par Zaķumuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
60. Par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas un pamatskolas attīstības plānu apstiprināšanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
61. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšana Ropažu novadā” apstiprināšanu
62. Par īres līguma noslēgšanu ar Inti Leimani
63. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
64. Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Ropažu ciemā”
65. Par Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanu
66. Par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas korpusa rekonstrukcijas ieceres publisko
apspriešanu
67. Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Tumšupes ciemā”
68. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
69. Par īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Breņķi
70. Par nekustamā īpašuma – neapdzīvojamas telpas „Mežvidi”-1A, Ropažos, Ropažu
novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
71. Par Ropažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi un
nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novads pārņemšanu pašvaldības
īpašumā.
72. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
73. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada DECEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 28.11.2012. sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēde atklāta plkst. 1605
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:

Antons Cibuļskis

Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

Ivo Skudiķis
Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Sarmīte Šukste
Aija Kukule (ierodas 1715)
Indulis Līdacis
Lija Lidija Batarevska
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs
Valdis Vucens (sēdi pamet 1715)
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agita Rubene
sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnese Ozola
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sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
jurists Juris Putniņš
attīstības daļas vadītāja p.i. Silvija Studāne
attīstības daļas projektu vadītāja Sigita Busule
personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons
- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš
SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns
Veličko
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
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktore Daiga
Jankovska
sporta centra vadītāja Evita Eglāja

Sēdē nepiedalās:

Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas referente Linda Knīsa

Sēdes vadītājs Antons Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 28.11.2012.
sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes 28.11.2012.
sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 28.11.2012. sēdes darba kārtību.
A.Cibuļskis lūdz deputātiem 28.11.2012. sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par –
 Par Ropažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi un
nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novads pārņemšanu pašvaldības
īpašumā,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piekrist iekļaut Ropažu novada domes 28.11.2012. darba kārtībā jautājumu par –
 Par Ropažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi un
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nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novads pārņemšanu pašvaldības
īpašumā.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
1.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11.10.2012. saņemto Mārtiņa
Baloža, p.k./personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, „Priedes” 3 dz.61, istaba Nr. 2, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts,
ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012. ,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogā, Priedes 3-61, istaba
Nr. 2, īres līgumu ar Mārtiņu Balodi uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Mārtiņam Balodim noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. 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 15.10.2012. saņemto Ineses
Stūrenieces, p.k./personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari” 5 dz.11, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5” dz.11, Tumšupe, Ropažu novadā īres
līgumu ar Inesi Stūrenieci uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Inesei Stūreniecei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīšt:
 Inesei Stūreniecei, /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 18.10.2012. saņemto Zitas
Birziņas, p.k./personas kods/ deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
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pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari” 5 dz.2, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz.2, Tumšupē Ropažu novadā īres
līgumu ar Zitu Birziņu uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Zitai Birziņai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Zitai Birziņai, /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.

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 18.10.2012. saņemto Marikas
Mordovinas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari”5 dz.4, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 4,Tumšupē, Ropažu novadā īres
līgumu ar Mariku Mordovinu uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Marikai Mordovinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Marikai Mordovinai, /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.

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 22.10.2012. saņemto Rolanda
Skurbes, p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari” 5 dz.18, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
5.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5” dz. 18, Tumšupē, Ropažu novadā īres
līgumu ar Rolandu Skurbi uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Rolandam Skurbem noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Rolandam Skurbem, /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.

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.10.2012. saņemto Gunas
Kvaseles, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari” 5 dz.21, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka
īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
6.

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 21, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Gunu Kvaseli uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Gunai Kvaselei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Gunai Kvaselei, /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.

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 18.10.2012. saņemto Natālijas
Šmites, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
7.

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 7, Tumšupē, Ropažu novadā īres
līgumu ar Natāliju Šmiti uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Natālijai Šmitei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Natālijai Šmitei, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 17.10.2012. saņemto Vasilija
Birjukova, p.k. /personas kods/, deklarēts /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Stacija Augšciems” dz..2, Augšciems, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
8.

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Stacija Augšciems” dz. 2,Augšciemā, Ropažu
novadā īres līgumu ar Vasiliju Birjukovu uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Vasilijam Birjukovam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vasilijam Birjukovam, /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.

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 18.10.2012. saņemto Agneses
Stūrmanes, p.k./personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „Priedes” 5 dz.3, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts,
ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
9.

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogā, „Priedes 5” dzīvoklis
Nr. 3, īres līgumu ar Agnesi Stūrmani uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Agnesei Stūrmanei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Agnesei Stūrmanei, /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.

10. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 22.10.2012. saņemto Sarmītes
Ņikitinas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 12 dz.17, istaba Nr. 3, Ropaži, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2012.,
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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 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 12 dz.17, istaba Nr. 3, Ropaži, Ropažu
novads īres līgumu ar Sarmīti Ņikitinu uz laiku no 01.11.2012. līdz 30.04.2013.
2. Sarmītei Ņikitinai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sarmītei Ņikitinai, /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 Lailu Hazenģēģeri
Pamatojoties uz 25.04.2012. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr. 6, 6.§ „Par Lailas
Hazenģēģers iesnieguma izskatīšanu” - reģistrēt Lailas Hazenģēģeres ģimeni Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, uz 10.10.2012. Ropažu novada
pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas lēmumu „Par sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu
Lailai Hazenģģēģērei” - Lailai Hazenģēģerei piedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību,
vienistabas dzīvokli, kopējā platība 34.90, trešajā stāvā „Zītari 5” dzīvoklis Nr. 22, Tumšupe,
Ropažu novads., 12.11.2012. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska Lailai Hazenģēģerei ierādīja
sociālo dzīvojamo platību „Zītari” 5 dz.22, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties 13.11.2012. Laila Hazenģēģere iesniegumu, kurā persona apliecina, ka
piekrīt ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari” 5 dz.22, Tumšupe, Ropažu novads, un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lailai Hazenģēģerei, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības
Ropažu novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz.22,
Tumšupe, Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri, trešajā stāvā, kopējā
platība 34,90 m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 22, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Lailu Hazenģēģeri uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Lailai Hazenģēģerei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Lailai Hazenģēģērei maksāt
 par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 2.51, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS
„Latvenergo”.
5. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Lailai Hazenģēģerei, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,
Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Jāni Feiginu
Pamatojoties uz 25.04.2012. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr. 6, 5.§ „Par Jāņa
Feigina iesnieguma izskatīšanu” - reģistrēt Jāņa Feigina ģimeni Ropažu novada pašvaldības
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, uz 10.10.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālo
jautājumu komitejas lēmumu „Par sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu Jānim Feiginam ”Jānim Feiginam piedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību, vienistabas dzīvokli, kopējā
platība 33.94, otrajā stāvā „Zītari” 5 dz. 6, Tumšupe, Ropažu novads., 25.10.2012. Sociālā
dienesta vadītāja S.Cibuļska Jānim Feiginam ierādīja sociālo dzīvojamo platību „Zītari” 5, dz. 6,
Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties 29.10.2012. Jāņa Feigina iesniegumu, kurā persona apliecina, ka piekrīt
ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari” 5 dz.6, Tumšupe, Ropažu novads, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jānim Feiginam, p.k./personas kods/, deklarēts /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz.6, Tumšupe,
Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri, otrajā stāvā, kopējā platība
33,94 m²
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 6,Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Jāni Feiginu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Jānim Feiginam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Jānim Feiginam maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 2.44, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 Par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītājia), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS
„Latvenergo”.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Jānim Feiginam, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Lienu Vilciņu
Pamatojoties uz 10.10.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas
lēmumu „Par piedāvājumu Lienai Vilciņai mainīt sociālo dzīvokli ”- Lienai Vilciņai piedāvāt
iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību, divistabu dzīvokli, kopējā platība 54.90, otrajā stāvā
„Zītari” 5 dz.17, Tumšupe, Ropažu novads., 25.10.2012. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska
Lienai Vilciņai ierādīja sociālo dzīvojamo platību „Zītari” 5 dz.17, Tumšupe, Ropažu novads.
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Pamatojoties 02.11.2012. Lienas Vilciņas iesniegumu, kurā persona apliecina, ka piekrīt
ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari” 5 dz. 17, Tumšupe, Ropažu novads, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 30.11.2012. pārtraukts 08.10.2012. noslēgto īres līguma pagarinājumu ar Lieni
Vilciņu par sociālajā dzīvokļa „Zītari” 5 dz. 6, Tumšupe, Ropažu novads, īri.
2. Piešķirt Lienai Vilciņai, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz. 17, Tumšupe,
Ropažu novads –divistabu dzīvoklis ar malkas apkuri, otrajā stāvā, kopējā platība 54,90
m²
3. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz.17, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Lienu Vilciņu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
4. Lienai Vilciņai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
5. Lienai Vilciņai maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3.95, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 Par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītājia), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju A/S
Latvenergo
6. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Lienai Vilciņai, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Dzintru Štraupu
Pamatojoties uz 27.06.2012. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr. 12, 6.§ „Par Dzintras
Štraupas iesnieguma izskatīšanu” - reģistrēt Dzintras Štraupas ģimeni Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, uz 10.10.2012. Ropažu novada
pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas lēmumu „Par sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu
Dzintrai Štraupai”- Dzintrai Štraupai piedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību,
vienistabas dzīvokli,ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, kopējā platība 44.50m²,
pirmajā stāvā „Zītari” 5 dz.15 , Tumšupe, Ropažu novads., 25.10.2012. Sociālā dienesta vadītāja
S.Cibuļska Dzintrai Štraupai ierādīja sociālo dzīvojamo platību „Zītari” 5 dz. 15, Tumšupe,
Ropažu novads.
Pamatojoties 30.10.2012. Dzintras Štraupas iesniegumu, kurā persona apliecina, ka
piekrīt ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari” 5 dz.15, Tumšupe, Ropažu novads, un
saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Dzintrai Štraupai, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz. 15, Tumšupe,
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Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri, ar koplietošanas koridoru un
sanitāro mezglu, pirmajā stāvā, kopējā platība 44,50m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 15, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Dzintru Štraupu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Štraupai Dzintrai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Dzintrai Štraupai maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3.20, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 Par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītājia), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS
„Latvenergo”.
5. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Dzintrai Štraupai, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedība sdaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.§
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu un īres līguma noslēgšanu ar Velgu Ruciņu
Izskatot 05.10.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālājā dienestā saņemto Velgas
Ruciņas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu ar lūgumu, ja ir iespējams samainīt
sociālo dzīvojamo platību no Tumšupes uz Ropažu centru, uz mazāku dzīvojamo platību,
konstatēts:
 /konstatētie fakti/.
Pamatojoties uz 10.10.2012. Sociālo jautājumu komitejas lēmumu „Par piedāvājumu
Velgai Ruciņai mainīt sociālo dzīvokli ”- Velgai Ruciņai piedāvāt iepazīties ar sociālo
dzīvojamo platību, vienu istabu, kopējā platība 17,46m², pirmajā stāvā ar koplietošanas
koridoru,virtuvi un sanitāro mezglu, Rīgas iela 16 dzīvoklis Nr.17,istaba Nr.2, Ropaži, Ropažu
novads., 29.10.2012. Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska Velgai Ruciņai ierādīja sociālo
dzīvojamo platību Rīgas iela 17 dz. 17, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties 06.11.2012. Velgas Ruciņas iesniegumu, kurā persona apliecina, ka piekrīt
ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai Rīgas iela 16 dz.17, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu novads,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Velgai Ruciņai, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā Rīgas iela 16 dz. 17, istaba
Nr. 2, Ropaži, Ropažu novads – viena istaba, pirmajā stāvā, kopējā platība 17,46 m²
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16 dz.17, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu
novads īres līgumu ar Velgu Ruciņu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Velgai Ruciņai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Velgai Ruciņai maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 1,26, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, par apkuri ½ no apsaimniekotāja piestādītā rēķina,
dalot uz personu skaitu sociālajā dzīvoklī (3 personas) Ropažu novada domes kasē.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), dalot uz personu skaitu sociālajā dzīvoklī
(3personas).
 Par gāzi ( pēc skaitītāja) dalot uz personu skaitu sociālajā dzīvoklī (3 personas).
12

5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Velgai Ruciņai, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Initu Štraupu
Pamatojoties uz 27.08.2012. Ropažu novada domes lēmumu Nr. 14, 3.§ „Par Initas
Štraupas iesnieguma izskatīšanu” - reģistrēt Initas Štraupas ģimeni Ropažu novada pašvaldības
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, uz 10.10.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālo
jautājumu komitejas lēmumu „Par sociālās dzīvojamās platības piedāvāšanu Initai Štraupai”Initai Štraupai piedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību, vienistabas dzīvokli kopējā
platība 50.50m², trešajā stāvā „Zītari” 5 dz.12, Tumšupe, Ropažu novads., 25.10.2012. Sociālā
dienesta vadītāja S.Cibuļska Initai Štraupai ierādīja sociālo dzīvojamo platību „Zītari 5”,
dzīvoklis Nr. 12, ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties 30.10.2012. Initas Štraupas iesniegumu, kurā persona apliecina, ka piekrīt
ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari” 5 dz.12, Tumšupe, Ropažu novads, un saskaņā ar
Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Initai Štraupai, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz. 12, Tumšupe,
Ropažu novads – vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri, ar koplietošanas koridoru un
sanitāro mezglu, trešajā stāvā, kopējā platība 50,50m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz.. 12, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Initu Štraupu uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Initai Dzintrai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Initai Štraupai maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3.64, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 Par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītājia), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS
„Latvenergo”.
5. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Initai Štraupai, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§
Par īres līguma noslēģšanu sociālajā dzīvoklī ar Lailu Klētnieci
Pamatojoties uz 24.08.2011. Ropažu novada domes lēmumu Nr. 15. 3.§ „Par personu
reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā” - reģistrēt Lailu Klētnieci Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, un uz 29.10.2012. Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienestā saņemto Sandras Circenes iesniegumu, kurā persona apliecina, ka ir
atbrīvojusi sociālo dzīvojamo platību „Zītari” 5 dz.13, Tumšupe, Ropažu novads, 01.11.2012.
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Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska Lailai Kletniecei ierādīja sociālo dzīvojamo platību
„Zītari”5 dz. 13, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties 14.11.2012. Lailas Kletnieces iesniegumu, kurā persona apliecina, ka
piekrīt ierādītajai sociālai dzīvojamai platībai „Zītari 5”, dzīvoklis Nr. 13, Tumšupe, Ropažu
novads, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Lailai Kletniecei, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, īres tiesības Ropažu
novada pašvaldības piederošā sociālā dzīvojamā platībā „Zītari” 5 dz.13, Tumšupe,
Ropažu novads – divistabu dzīvoklis ar malkas apkuri, pirmajā stāvā, kopējā platība
54.90 m².
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības „Zītari” 5 dz. 13, Tumšupe, Ropažu novads īres
līgumu ar Lailu Kletnieci uz laiku no 01.12.2012. līdz 31.05.2013.
3. Lailai Klētniecei noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Lailai Kletniecei maksāt:
 Par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 3.95, par atkritumu izvešanu ½ no kopējās
maksas - Ls 0.48 par personu, Ropažu novada domes kasē.
 Par ūdeni, kanalizāciju (pēc skaitītājia), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
SIA „Ciemats”.
 Par elektroenerģiju (pēc skaitītāja), slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS
„Latvenergo”.
5. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Lailai Kletniecei, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§
Par Irinas Voevodinas uzņemšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.09.2012. saņemto Irinas
Voevodinas, p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/ iesniegumu, uzņemt sociālo dzīvokļu
rindā, sakarā ar to, ka dzīvoklis pieder saimniekam un 27.08.2012. tika saņemts zvērināta tiesu
izpildītāja Jura Gehtmana paziņojums par atkārtotu ieguvēja ievešanu nekustāmā īpašumā
„Priedes” 2 dz.8, Silakrogs, Ropažu novads, kadastra Nr.80849001402, valdījumā 2012. gada 13.
septembrī plkst. 10.00.
Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā par I.Voevodinu ir sekojoša informācija:
1. /informācija/
03.10.2012. Irina Voevodina tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 10.10.2012.
plkst. 15.15, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai izteiktu savu viedokli par esošo mājokļa
jautājumu.
Irina Voevodina uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās.
Izanalizējot dokumentus, Sociālo jautājumu komitejas locekļiem radās šaubas par
personas uzturēšanās legalitāti Latvijas valstī. Pārbaudot personas identitāti programmā SOPA,
konstatēts, ka persona ir Krievijas Federācijas pilsone.
10.10.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas lēmumu – atkārtoti aicināt
Irinu Voevodinu, deklarēta „Priedes” 2 dz.8, Silakrogs, Ropažu novads uz Ropažu novada
pašvaldības sociālo jautājumu komiteju.
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05.11.2012. Irina Voevodina tika atkārtoti aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi
14.11.2012. plkst. 16.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai izteiktu savu viedokli par
esošo mājokļa jautājumu.
Irina Voevodina ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu informāciju:
 /sniegtā informācija/.
Izvērtējot visu dzirdēto informāciju, sociālo jautājumu komiteja iesaka I.Voevodinai meklēt
iespēju deklarēt dzīves vietu Rīgā, pie draugiem, paziņām, un saskaņā ar Sociālo jautājumu
komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Irinu Voevodinu, p.k.181058-11586, deklarēta „Priedes” 2 dz. 8, Silakrogs,
Ropažu novads Ropažu novada pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu reģistrā.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Irinai Voevodinai, /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.

10.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar Andreju Lodeikinu
Pamatojoties 14.11.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā Andreja
Lodeikina iesniegto iesniegumu ar lūgumu pārtraukt īres līgumu sociālajā dzīvojamā platībā
„Zītari” 5 dz. 5, Tumšupe, Ropažu novads sakarā ar to, ka Andeja Lodeikina ģimene pārceļas
dzīvot uz Rīgu un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 05.11.2007. noslēgto sociālā
dzīvokļa īres līgumu ar Andeju Lodekinu par sociālā dzīvokļa „Zītari” 5 dz.5, Tumšupe, Ropažu
novads, īri 3 daļas 3.3 punktu – īrniekam ir tiesības jebkurā laikā lauzt dzīvojamās telpas īres
līgumu, brīdinot par to izīrētāju 1 mēnesi iepriekš, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 14.11.2012. izbeigt īres līgumu ar Andreju Lodeikinu par sociālā dzīvokļa
„Zītari” 5 dz. 5, Tumšupe, Ropažu novads, īri.
2. Līdz 15.12.2012. Andejam Lodekinam samaksāt parādu par īri Ls 22.56.
3. Līdz 15.12.2012. Andejam Lodekinam norēķināties ar SIA „Ciemats” par saņemtiem
komunālajiem pakalpojumiem.
4. Līdz 15.12.2012. A.Lodekinam un viņa ģimenes locekļiem deklarēt savu dzīves vietu
faktiskā dzīves vietā.
5. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Andejam Lodekinam, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11. §
Par Svetlanas Kokurilo iesniegumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 22.10.2012. saņemto Svetlanas
Kokurilo, p.k. 040580-11562, deklarēta „Pilskakti”, Augšciems, Ropažu novads, iesniegumu ar
lūgumu mainīt pašvaldības īrēto dzīvokli pret pašvaldības sociālo dzīvokli, Ropažu novada
pašvaldības Sociālajm dienestm ir sekojoša informācija:
 /informācija/
05.11.2012. Svetlana Kokurilo tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi
14.11.2012. plkst. 15.15, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, lai izteiktu savu viedokli par
dzīvokļu maiņu.
Svetlana Kokurolo uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi neieradās, telefoniski paziņoja, ka
ierasties nevar, jo ir slimi bērni. Lūdza izskatīt jautājumu bez viņas klātbūtnes. Sociālā
darbiniece Laila Spilva stāsta, ka mājas „Pilskakti”, Augšciems, Ropažu novads atrodas tālu no
sabiedriskā transporta, māja ir veca un daudz šķirbu pa kurām iet aukstums un lien žurkas.
Pamatojoties uz 27.10.2010. Ropažu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem
Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punktu „Sociālo
dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli
mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
 10.2. tā īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo
dzīvokli;
 10.4.ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un
nav iespējams izmantot citus resursus, ja sociālais dienests ir devis atzinumu,
un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Svetlanu Kokurilo p.k. /personas kods/, deklarēta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Svetlanai Kokurilo, „Pilskakti „, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§
Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanu
Saskaņā ar 14.11.2012. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr. 12,
2.§ „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Lailu Hazenģēģeri”, Prot. Nr. 12, 3.§ „Par
īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Jāni Feiginu”, Prot. Nr. 12, 5.§ „Par īres līguma
noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Dzintru Štraupu”, Prot. Nr. 12, 7.§ „Par īres līguma
noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Initu Štraupu”, prot. Nr. 12, 8.§” Par īres līguma noslēgšanu
sociālajā dzīvoklī ar Lailau Kletnieci ” un Prot. Nr. 12, 9.§ „Par Irinas Voevodinas uzņemšanu
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”, Prot. Nr. 12, 14.§ „Par Svetlanas Kokurillo
uzņemšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”,
un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām 9. punktu pirmo
daļu, 27.10.2010. Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 16. punktu, un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas
14.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.12,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt no Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra Lailu
Hazenģēģeri, Jāni Feiginu, Dzintru Štraupu, Initu Štraupu, Lailu Kletnieci.
2. Iekļaut Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā Irinu
Voevodinu un Svetlanu Kokurillo.
3. Apstiprināt sekojošu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistru uz 28.11.2012.:
N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Adrese

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mairita Porniece
Vera Markova
Renāte Kleine
Alla Kondratoviča
Neļa Šulce-Petrova
Valdis Šutovs
Irina Voevodina
Svetlana Kokurilo

/adrese/
/adrese/
/adrese/
/adrese/
/adrese/
/adrese/
/adrese/
/adrese/

Uzņemšanas
laiks
29.05.2008.
08.02.2011.
15.06.2011.
16.05.2012.
24.10.2012.
24.10.2012.
28.11.2012.
28.11.2012.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Pārslai Šlēgelmilhai
Izskatot 01.11.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Pārslas Šlēgelmilhas, personas
kods /personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadam,
kā otrās (2) grupas invalīdei
un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 iesniegumu;
 otrās (2) grupas invaliditāte no 02.07.2012. līdz 28.06.2017., apliecības Nr.621613;
 nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Pārsla Šlēgelmilha, deklarētā dzīves vieta, /adrese/,
- algotu darbu nestrādā,
- īpašumā nekustamais īpašums „Lielozoli”, kadastra Nr. 8084-011-0006;
- nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam aprēķināts Ls 84.62,
- 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 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
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Samazināt Pārslai Šlēgelmilhai, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/ds, par
nekustamo īpašumu „Lielozoli”, nekustamā īpašuma nodokli par Ls 7.05 (par periodu no
01.11.2012. līdz 31.12.2012.
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pārslai Šlēgelmilhai, „Lielozoli”, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Leonardam Melānam
Izskatot 08.11.2012.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Leonarda Melāna, personas kods
/personas kods/, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jugla”-99 nodokļa samazinājumu
2012.gadam, kā trūcīgai ģimenei (personai) un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:
 Iesniegumu;
 07.11.2012.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.346 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam no 01.11.2012.līdz 31.01.2013;
 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam un konstatē, ka - Leonardam Melānam, deklarētā dzīves vieta, /adrese/;
- ilgstoši ir bezdarbnieks,
- īpašumā nekustamais īpašums „Jugla 99”, kadastra Nr. 8084-004-0057;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2012.gadam aprēķināts Ls 18.63;
- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.
Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo
noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70% apmērā personai, kurai
piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi, un saskaņā ar Finanšu komitejas
20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Samazināt Leonardam Melānam, personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
nekustamā īpašuma nodokli par Ls 0.97 (par periodu no 01.11.2012. līdz 31.12.2012.).
2. Uzdot nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
un maksāšanas paziņojuma izsūtīšanu
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Leonardam Melānam, „Jugla 99”, Podkājas, Ropažu novads, LV 2135.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīgā, LV –1010) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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15.§
Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Digitālās novadpētniecības datu bāzes veidošana Ropažu novada
bibliotēkā”
Izskatot Ropažu novada Informācijas centra vadītājas Daces Smukšas lūgumu atbalstīt
Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atklātā projektu konkursā LAP aktivitāte 413.2., stratēģijas rīcība 1.4. Vietējai teritorijai
raksturīgās dabas vides, ainavas un kultūrvēsturiskās vides mantojuma, tradīciju un objektu –
vietējās dzīves telpas apzināšanas, saglabāšanas un sakārtošanas veicināšana, ar projektu
„Digitālās novadpētniecības datu bāzes veidošana Ropažu novada bibliotēkā” (servera un
programmatūras iegāde), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un
5. punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, LAP aktivitāte 413.2., stratēģijas rīcība 1.4.
Vietējai teritorijai raksturīgās dabas vides, ainavas un kultūrvēsturiskās vides mantojuma,
tradīciju un objektu – vietējās dzīves telpas apzināšanas, saglabāšanas un sakārtošanas
veicināšana, ar projektu „Digitālās novadpētniecības datu bāzes veidošana Ropažu
novada bibliotēkā”.
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām un PVN no kopējām projekta izmaksu summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.:
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
3493.00
2886.77
288.68 (10% no attiecināmajām izmaksām)
2598.09 (90% no attiecināmajām izmaksām)
606.23
894.91

4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei paredzēt šos
līdzekļus 2013.gada pašvaldības budžetā.

16.§
Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Lielo meiteņu mazie vaļasprieki”
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ropažu novada Informācijas centra vadītājas
Daces Smukšas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas
dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu konkursā LAP aktivitāte
413.2., stratēģijas rīcība 2.2. Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju apmācības un izglītošanas
nodrošināšanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšana, ar projektu „Lielo meiteņu
mazie vaļasprieki” (šujmašīnu, overloka, filcēšanas mašīnas, adāmmašīnu un elektriskās plīts
iegāde), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, un
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, LAP aktivitāte 413.2., stratēģijas rīcība 2.2.
19

Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju apmācības un izglītošanas nodrošināšanai
personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšana, ar projektu „Lielo meiteņu mazie
vaļasprieki”.
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām un PVN no kopējām projekta izmaksu summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.:

LVL
1605.00
1326.45

Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

132.65 (10% no attiecināmajām izmaksām)
1193.80 (90% no attiecināmajām izmaksām)
278.55
411.20

4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei paredzēt šos
līdzekļus 2013.gada pašvaldības budžetā.

17.§
Par Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības projektā „Bērnu rotaļu un atpūtas stūrītis bibliotēkā”
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ropažu novada Informācijas centra vadītājas
Daces Smukšas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas
dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu konkursā LAP aktivitāte
413.1., stratēģijas rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām
(sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā), ar projektu „Bērnu rotaļu un atpūtas
stūrītis bibliotēkā” (paklāja, krēslu, galda, plaukta, rotaļlietu plauktu, spēļu iegāde), pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, un saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu novada Informācijas centra dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, LAP aktivitāte 413.1., stratēģijas rīcība 2.1.
Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā
laika pavadīšanas, izklaides jomā), ar projektu „Bērnu rotaļu un atpūtas stūrītis
bibliotēkā”.
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām un PVN no kopējām projekta izmaksu summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.:
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
1389.87
1148.65
114.86 (10% no attiecināmajām izmaksām)
1033.79 (90% no attiecināmajām izmaksām)
249.22
356.08

4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei paredzēt šos
līdzekļus 2013.gada pašvaldības budžetā.
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18.§
Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par Ropažu novada pašvaldībai piederošo un tiesiskā
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksa” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, 11. pantu
„Dzīvokļa īres maksa un obligātie maksājumi”, un 11.¹ pantu „Pašvaldībām piederošo dzīvojamo
telpu īres maksa”, kas nosaka, ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības
pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās
pašvaldības dome var noteikt zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas
apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot peļņu, un, lai nodrošinātu vienotu maksas jēdziena
lietošanu par pašvaldības īpašuma lietošanu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Par Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai tiesiskā valdījumā esošu dzīvojamo telpu
lietošanu maksa no 2013. gada 01. janvāra (saukta arī „īres maksa”) tiek noteikta maksa:
 dzīvojamos namos ar ērtībām - Ls 0,20 mēnesī par 1 m²,
 dzīvojamos namos bez ērtībām - Ls 0,18 mēnesī par 1 m².
2. Maksa par Sociālā dienesta dzīvokļiem no 2013. gada 01. janvāra (saukta arī „īres
maksa”) Ropažu novadā tiek noteikta Ls 0,10 mēnesī par 1 m².
3. Uzdot pašvaldības dzīvokļu īpašuma valdītājam/īpašniekam pārslēgt līgumus mēneša
laikā (termiņu skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas) ar īrniekiem atbilstoši Latvijas
Republikas likumam „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta nosacījumiem.
4. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt LR
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.
 Sociālā dienesta centra vadītājai Sarmītei Cibuļskai.
 Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam.
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
 SIA „Ciemats”.
 SIA „Vilkme”.

19.§
Par grozījumu un papildinājumu apstiprināšanu pašvaldības grāmatvedības nolikumu
sastāvā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas Agitas Rubenes
iesniegtos grozījumus un papildinājumus grāmatvedības nolikumu sastāvā un pamatojoties uz
LR MK noteikumiem Nr.1486 „ Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un
LR MK noteikumiem Nr. 282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu lietošanas kārtība”, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
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1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu „Grāmatvedības
informatizācijas datorsistēmu drošības noteikumi” ( nolikums pielikumā).
2. Atzīt par spēkā neesošu 22.02.2012. Nr.3, 25.§ apstiprināto Ropažu novada pašvaldības
grāmatvedības nolikumu „ Nolikums par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti”.
3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu „Nolikums par
apgrozāmo līdzekļu uzskaiti” jaunā redakcijā ( nolikums pielikumā).
4. Noteikt Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājai Agitai Rubenei
organizēt grāmatvedības nolikumu glabāšanu.

20.§
Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu ar Jāni Blausu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.
Rubenes sagatavoto lēmumprojektu par „Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma”
apstiprināšanu ar Ropažu novada pašvaldības vides pārraudzības speciālistu Jāni Blausu darba
pienākumu organizatoriskās darbības nodrošināšanai, un saskaņā ar Finanšu komitejas
20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”-1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līgumu”, ar pašvaldības vides
pārraudzības speciālistu Jāni Blausu darba pienākumu organizatoriskās darbības
nodrošināšanai:
Īpašnieka uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona marka,
Mobilā telefona Nr.
Pieslēguma nodrošinātājs
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Jānis Blaus,personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA
29111240
Latvijas Mobilais Telefons
No 01.11.2012.līdz 31.12.2012.
Izpildvara-administrācija
Ropažu novada pašvaldības vides pārraudzības speciālista darba
organizēšanai

2. Noteikt mobilā telefona atlīdzības limitu Ls 10,00 mēnesī.
3. Līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.novembri.
4. Uzdot juriskonsultam O.Ašmanim sagatavot „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības
līgumu”.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības vides pārraudzības speciālistam Jānim Blausam.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam,
 Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājai Valdai Lasmanei,
 Ropažu novada pašvaldības juridiskai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

21.§
Par florbola komandas atbalstu 2013. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un
florbola komandas pārstāvja Ingusa Sauliņa iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un iekļaut 2013. gada budžetā finanšu līdzekļus Ls 2120,00 (palielinot Ropažu
sporta centra budžetu par Ls 700,00 un „Pārējās intereses sportā” par Ls 1420,00) Ropažu
novada jauniešu florbola komandas atbalstam dalībai Latvijas čempionātā florbolā
2013.gadam:
 trenera atalgojumam treniņu procesa nodrošināšanai (līdz Ls 920, ieskaitot darba
devēja nodokli 24,09%) – „ pārējās intereses sportā’’ budžetā;
 trenera atalgojumu sacensībās, Latvijas čempionātam florbolā 2.līgā (līdz Ls 500,
ieskaitot darba devēja nodokli 24,09%) – „ pārējās intereses sportā’’ budžetā;
 transporta izdevumu segšanai līdz 400Ls dalībai Latvijas čempionātam florbolā
2.līgā - Ropažu sporta centra budžetā;
 dalības maksai Latvijas čempionātam florbolā 2.līgā Ls 300 - Ropažu sporta
centra budžetā;
 nodrošināt Ropažu sporta zāli treniņiem 2 reizes nedēļā un sacensībām, saskaņā ar
sacensību kalendāru, laikā periodā no 1.septembra līdz 1.jūnijam - Ropažu sporta
centra budžetā;
 2013. gada maijā IKS komitejas sēdē florbola komandai sniegt atskaiti par
paveikto 2012./2013.gada sezonā (biedrības darbība, komandas sasniegumi
sezonā)
2. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu sporta centram.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Florbola komandas pārstāvim I. Sauliņam, Bērzu iela 1 dz.6, Ropaži, Ropažu
novads, LV 213.

22.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā ELFLA projektu konkursā biedrībai ” „Lijas
sporta klubs”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu un
biedrības „Lijas sporta klubs” (Reģ.Nr. 40008101679, Ropažu novads, Mucenieki, Jaunceltnes
2/8-44, LV 2137) prezidentes Lijas Lidijas Batarevskas iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas) Ls 254,83
biedrībai „Lijas sporta klubs” (Reģ.Nr. 40008101679, Ropažu novads, Mucenieki,
Jaunceltnes 2/8-44, LV-2137, LV91HABA0551013249161) līdzfinansējumu atklātā
ELFLA projektu konkursā stratēģijas rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju
aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā)” ar
projektu „Sports – Mucenieku jauniešu izvēle” par kopējo aprīkojuma pirkuma summu
2548,26 LVL (ar PVN).
2. Piekrist šādam finanšu plānam:
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Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem
Pašvaldības kopējais līdzfinansējums

LVL
2548,26
2548,26
254,83 (10% no attiecināmajām izmaksām)
2293,43 (90% no attiecināmajām izmaksām)
0,00 (PVN 22% )
254,83

3. Līdzekļus paredzēt no 2013.gada attīstības budžeta līdzekļiem.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības sporta centram.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Biedrībai ”Lijas sporta klubs”, Jaunceltnes 2/8-44, Mucenieki, Ropažu novads,
LV 2137.

23.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu ar Jāni
Blausu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes
sagatavoto lēmumprojektu par „Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu”
apstiprināšanu, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (V.Vucens, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu” ar Ropažu novada
pašvaldības vides pārraudzības speciālistu Jāni Blausu:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas
kods, adrese
Automašīnas marka,
Izlaiduma gads
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Jānis Blaus, personas kods /personas kods/, /adrese/
TOYOTA HILUX
2009.
JB46
AHTFZ29G009026169
Dīzeļdegviela
12 l
Līdz 70 litri
No 01.11.2012.līdz 31.12.2012.
izpildvara
Ropažu novada pašvaldības vides speciālista pienākumu
pildīšana

2. Juriskonsultam O. Ašmanim organizēt „Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta
izmantošanu„ un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
3. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada domes izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai.
 Jānim Blausam, Vidzemes prospekts 8 dz.5, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
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24.§
Par grozījumiem izdevumu atlīdzības līgumā par autotransporta izmantošanu
Pamatojoties uz 26.09.2012. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.15, 28.§ „Par
pašvaldības būvvaldes nolikuma izmaiņām”, kas saistīts ar darbinieku struktūras izmaiņām un
darba pienākumu izmaiņām, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (V.Vucens, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus „Izdevumu atlīdzības līgumā par autotransporta izmantošanu” ar
Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālisti Renāti Gremzi, nosakot:
 degvielas kopējais patēriņš mēnesī – līdz 70 litriem;
 mērķis - Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālista pienākumu veikšana.
2. Apstiprināt grozījumus „Izdevumu atlīdzības līgumā par autotransporta izmantošanu” ar
Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieku Aināru Lindi, nosakot:
 degvielas kopējais patēriņš mēnesī – līdz 70 litriem;
 mērķis - Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieka pienākumu
veikšana.
3. Grozījumi stājas spēkā ar 01.11.2012.- 31.12.2012.
4. Juriskonsultam O. Ašmanim organizēt grozījumu izdarīšanu izdevumu atlīdzības līgumā par
autotransporta izmantošanu.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei;
 Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindei;
 Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājai Valdai Lasmanei;
 Ropažu novada pašvaldības juridiskai daļai;
 Ropažu novada domes izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.

25.§
Par vienošanās noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību 2012. gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegto vienošanos par izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrācijas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem
un Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām
izmaksu tāmēm, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt vienošanos Nr. JUR 2012-10/675 par grozījumiem pie līguma Nr. JUR 201203/148 ar Ādažu novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.09.2012. līdz 31.12.2012.
2. Apstiprināt papildus vienošanos Nr. 1 pie līguma Nr. 41 ar Ogres novada pašvaldību
par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012.gadā.
3. Apstiprināt papildus vienošanos Nr. 1 pie līguma Nr. 5-40.1/15 ar Ikšķiles novada
pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012.gadā.
25

4. Apstiprināt līgumu ar Sējas novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.09.2012. līdz 31.12.2012.
5. Apstiprināt vienošanos Nr.1 pie līguma Nr.3-36/31 ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Bauskas novada Izglītības pārvalde” par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto
pakalpojumu 2012.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.09.2012. līdz 31.12.2012.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

26.§
Par Sevalda Knīsa iesniegumu
Izskatot 08.11.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Sevalda Knīsa, personas kods
/personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu par viņa dēla Kristera Toma Knīsa, personas
kods /personas kods/, audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības iestādē
(turpmāk – PII) „Draugi” maksas daļēju kompensāciju, kā arī pamatojoties uz pievienotiem
dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes 22.02.2012. lēmumu protokols Nr.3, 22.§
„Par pirmskolas izglītības daļēju maksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs un pārejās
pirmskolas izglītības iestādēs”, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ONRA”, reģ.Nr.40003694944, juridiskā adrese: „Dzintari”,
Dreiliņi, Stopiņu nov., LV 2130, par Kristera Toma Knīsa, personas kods /personas
kods/, maksas daļēju kompensāciju. Sākot no 2013. gada 1. janvāra;
2. Samaksu Ls 84,96 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „ONRA” piestādīto tāmi, rēķinu, izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim sagatavot līgumu ar SIA
„ONRA”;
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „ONRA”, „Dzintari”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV 2130.
 Sevaldam Knīsam, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

27.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā ELFLA projektu konkursā biedrībai „Cits
Silakrogs”
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.11.2012. saņemto Biedrības „Cits Silakrogs”
iesniegumu (Reģ.Nr. 50008185381, „Priedes” 3 – 52, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt (pēc projekta realizācijas dokumentu iesniegšanas) Ls 999.90
biedrībai „Cits Silakrogs” (Reģ.Nr. 50008185381, „Priedes” 3 – 52, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133) līdzfinansējumu atklātā ELFLA projektu konkursā „Bērnu un jauniešu
attīstības un vingrošanas komplekss Silakrogā”, kas atradīsies Silakroga ciema zaļajā
zonā ar kadastra Nr. 80840070008.
2. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
Pašvaldības kopējais līdzfinansējums

LVL
9999,05
9999,05
999,90 (10% no attiecināmajām izmaksām)
7999,15 (90% no attiecināmajām izmaksām)
999,90

3. L
ī
d
zekļus paredzēt no 2013.gada attīstības budžeta līdzekļiem.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Biedrībai ”Cits Silakrogs”, „Priedes” 1 dz.52, Silakrogs, Ropažu novads, LV
2133.

28.§
Par Ropažu novada bibliotēkas nolikuma un struktūras apstiprināšanu
Pamatojoties uz 26.09.2012 Ropažu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.15, 39.§
„Par Ropažu novada pašvaldības bibliotēku reorganizāciju” izstrādāts Ropažu novada bibliotēkas
nolikums un struktūra (sk. pielikumus), un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada bibliotēkas nolikumu un struktūru.
2. Noteikt, ka ar Ropažu novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē Ropažu
novada Informācijas centra nolikums, kurš apstiprināts ar Ropažu novada domes
27.09.2011. lēmumu, protokols Nr. 17, 13.§.
3. Uzdot Ropažu novada bibliotēkas vadītājai izstrādāt un saskaņot ar Ropažu novada
pašvaldības izpilddirektoru Ropažu novada bibliotēkas darbinieku amata aprakstus.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
 Ropažu novada bibliotēkai.

29.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Saulgrieži-1”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 009 0194
Izskatot nekustamā īpašuma “Saulgrieži-1” īpašnieces Guntas Zvaigznītes, personas
kods /personas kods/, 13.11.2012. iesniegto iesniegumu Nr.2448, par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Saulgrieži-1”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 009
0194, un klāt pievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts :
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1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2012.gada 27.septembra Ropažu novada
domes būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/11 1p. „Par Ropažu novada pašvaldības būvvaldes
2012.gada 7.jūnija sēdes lēmuma Nr.10-9.2/8, p.2 atcelšanu un zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Saulgrieži -1, Ropažu novads”, darba uzdevumu,
kurš apstiprināts ar 2012.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.10-9.2/11 1p. un klāt
pievienotajiem dokumentiem un 03.10.2006. pieņemto “Zemes ierīcības likumu”,
12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
("LV", 66(4464), 28.04.2011.) [stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažu
novada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Zemes ierīcībai pakļautās īpašuma sastāvā esošās zemes vienības SAULGRIEŽI-1,
ROPAŽI, ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 009 0194, zemes vienības
kadastra apz.: 8084 009 0194 – 13,2ha.
3. Nekustamajiem īpašumiem saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi ar
kredītsaistībām.
4. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:
- Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.182, „Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta noteikšanu”, un saskaņā ar MK 31.07.2001. Noteikumiem Nr. 344
- nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”, Ministru
Kabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 “Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 1998.gada 26.maija
noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, un saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Saulgrieži-1” zemes ierīcības projektu;
2. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un adreses:
Projektētā z.v.
plānā

Nosaukums

Adrese

Platība
(ha)

„1”

Saulgrieži -1

15,1

„2”
„3”
„4”

Doriņas
Doriņas
Saulgrieži -1

Saulgrieži 1, Ropažu novads,
LV2135
Doriņas, Ropažu novads, LV2135
-

Nek.Īp.
lietošanas
mērķis
0101

4,0
4,0
10,1

0101
0101
0101

kods 0101 – lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3. Noteiktie apgrūtinājumi:
Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”, Ministru
Kabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 “Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs", Ministru kabineta 1998.gada 26.maija
noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodiku" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
3.1. Plānotā zemes vienība „1”, Saulgrieži - 1
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Nr. Projekta
grafiskajā daļā

Klasifikācijas
kods

Apraksts

Platība,
ha

(1)

12030303

0,8

(2)

110410

(3)

12050101

(3)

12050101

(4)

110410

(5)

150301

aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem
(ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām
gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku
teritorijās ar nominālo spriegumu’līdz 20 kilovoltiem
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku
teritorijās ar nominālo spriegumu’līdz 20 kilovoltiem
(ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām
gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs
ceļa servitūta teritorija

1,5

0,2

0,5

0,1

0,1

3.2. Plānotā zemes vienība „2”, Doriņa
Nr.
Projekta
grafiskajā daļā

Klasifikācijas
kods

Apraksts

Platība,
ha

(1)

12030303

aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem

0,7

(2)

110410

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un
speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās
būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

0,2

(3)

12050101

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu
lauku teritorijās ar nominālo spriegumu’līdz 20
kilovoltiem

0,3

3.3. Plānotā zemes vienība „3”, Doriņas
Nr.
Projekta
grafiskajā daļā

Klasifikācijas
kods

Apraksts

Platība,
ha

(2)

110410

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un
speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās
būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

0,8

3.4. Plānotā zemes vienība „4”, „Saulgrieži -1”, Ropaži, Ropažu novads
Nr.
Projekta
grafiskajā daļā

Klasifikācijas
kods

Apraksts

Platība,
ha

(2)

110410

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un
speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās
būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

1,8

4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Guntai Zvaigznītei, /adrese/ (3.ekspl.).
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3.ekspl.)
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§
Par dzīvokļu īpašumu „Pārupes” dz. 5, „Pārupes” dz. 8 un „Pārupes” dz. 9 izveidošanu un
pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanai uz dzīvokļu īpašumiem un pamatojoties uz
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamu mantu;
 Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;
 Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu, nostiprinājuma lūgumam jāpievieno
dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;
 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var
izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata.
Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1451. Nekustamais īpašums „Pārupes”,
Ropaži, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 009 0435, platība 1,51 ha.
Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv no divstāvu dzīvojamās
ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 359,6 m2, dzīvojamās mājas
kopējā platība 438 m2. Dzīvojamās mājas īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu
maksātāja kods 90000029039.
Ropažu pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2001.gada 29. jūnija izziņā
Nr.62, dzīvokļa īpašumam Nr. 5 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 315/3596, dzīvokļa
īpašumam Nr. 8 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 327/3596, dzīvokļa īpašumam Nr. 9
noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 163/3596, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa
īpašumus:
Dzīvokļa adrese
„Pārupes” – 5. dzīv.
„Pārupes” – 8. dzīv.
„Pārupes” – 9. dzīv.

Platība m2
31,5
32,7
16,3

Kopīpašuma domājamā daļa
315/3596
327/3596
163/3596

2. Atbildīga par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai
Rubenei.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam.
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
 Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei.
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
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31.§
Par telpu patapināšanu biedrībai „Lijas sporta klubs”
04.11.2011. starp Biedrību „Lijas sporta klubs” un RN „Ciemats” SIA noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 33.
24.04.2012. Biedrībai „Lijas sporta klubs” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
20.11.2012. Biedrība „Lijas sporta klubs” iesniegusi pašvaldībā lūgumu grozīt nomas
līgumu, atbrīvojot no nomas maksas.
Civillikuma 1947. pants nosaka, ka: „Patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar
kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu
lietu.”.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5. panta otrās daļas 4.1) punktu pašvaldība savu mantu var nodot bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.
punktu, kā arī ievērojot apstākli, ka biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, atklāti
balsojot, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, S.Megere-Klevinska,
A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- nav, „Balsojumā nepiedalās” - (L.L.Batarevska,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist SIA „Ciemats” patapināt biedrībai „Lijas sporta klubs”, Reģ.Nr. 40008101679,
Ropažu novads, Mucenieki, Jaunceltnes 2/8-44, LV-2137, telpas Ropažu novads,
Mucenieki, „Darbnīcas”, 46 m2 platībā, līdz 04.11.2018., vai līdz brīdim, kad biedrība
zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies
pirmais.
2. Noteikt, ka ar patapinājuma līguma noslēgšanas brīdi spēku zaudē 2011. gada 04.
novembra nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 33.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai „Lijas sporta klubs”, Ropažu novads, Mucenieki, Jaunceltnes 2/8-44,
LV-2137.
 SIA „Ciemats”.
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

32.§
Par biedrības „Lustīgs un kustīgs” dalību izsludinātajā ELFLA konkursā
Pamatojoties uz 12.11.2012. biedrības „Lustīgs un kustīgs” iesniegumu, kur lūdzu rast
iespēju piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Lustīgs un kustīgs” projektam „Tautas tērpu iegāde
Ropažu novada vidējās paaudzes deju kolektīvam "Cielava", kas iesniegts biedrības „Ropažu
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Lauku attīstības programmas (ELFLA) 2007.2013.gadam 4. kārtas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta mērķis - uzlabot Ropažu novada vidējās paaudzes deju kolektīva "Cielava" materiāli
tehnisko bāzi, iegādājoties skatuves tērpus, lai veicinātu pašdarbības kolektīvu radošo izaugsmi
un sekmētu kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanu.
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Projekta kopējais finansējums: 5176,10Ls, no tā pašvaldības līdzfinansējums 517,60Ls (10%
no projekta kopsummas).
Projektā paredzēts iegādāties 10 sievu un 10 vīru Bārtas novada tautas tērpus (nepilnā
komplektācijā), viena sievu tērpa cena – 321.48Ls, viena vīru tērpa cena – 196,13. Kopā 1
komplekta cena - 517,60Ls ieskaitot PVN. Biedrība ir veikusi cenu aptauju 3 uzņēmumos,
izvēlēts pretendents ar izdevīgāko piedāvājuma cenu – SIA „ANVI AM”, un saskaņā ar
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Lustīgs un kustīgs” dalību Lauku attīstības programmas (ELFLA)
2007.-2013.gadam 4. kārtas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām un PVN no kopējām projekta izmaksu summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.:
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk. neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
5176,10
5176,10
517,61 (10% no attiecināmajām izmaksām)
4658,49 (90% no attiecināmajām izmaksām)
517,61

4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei iekļaut šo
līdzekļus 2013.gada budžetā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrības „Lustīgs un kustīgs” valdes priekšsēdētājai Terēzai Jozefai, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.

33.§
Par grozījumiem 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmumā. Prot. Nr. 17, 12.§
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.11.2012. saņemto Ropažu mūzikas un mākslas
skolas „Rodenpois” direktores Daigas Jankovskas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu
mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atklātā projektu konkursā LAP aktivitāte 413.2.,stratēģijas rīcība 2.2. atbalsts vietējās teritorijas
iedzīvotāju apmācības un izglītošanas nodrošināšanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu
iegūšanai. Ropažu novada Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” mūzikas kabineta
modernizācija. Plānots iegādāties interaktīvās tāfeles sistēmu, tāfeli, projektoru, skaļruņus,
pārnēsājamo projektoru, dokumentu kameru, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, aktivitāte 413.2.,
stratēģija 2.2. atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju apmācības un izglītošanas
nodrošināšanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta izmaksām un PVN no kopējās summas;
3. Grozīt 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmuma Prot. Nr. 17, 12.§ lemjošās daļas
3.punktu un izteikt jaunā redakcijā:
Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk.attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk.neattiecināmās izmaksas no
budžeta līdzekļiem (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

pašvaldības

LVL
2824,14
2334,00
233,40(10% no attiecināmajām izmaksām)
2100,60 (90% no attiecināmajām izmaksām)
490,14
723,54

4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei iekļaut šos
līdzekļus 2013.gada budžetā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.
 Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītājai Daigai Jankovskai.

34.§
Par grozījumiem 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmumā Prot.Nr. 17, 13.§
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.11.2012.saņemto Ropažu mūzikas un mākslas
skolas „Rodenpois” direktores Daigas Jankovskas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Ropažu
mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atklātā projektu konkursā LAP aktivitāte 413.2.,stratēģijas rīcība 2.1. atbalsts vietējās teritorijas
iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).
Ropažu novada skolēnu, pieaugušo, senioru populārās un džeza mūzikas apmācībai un
muzicēšanas pieejamībai plānots iegādāties muzikāli tehnisko aprīkojumu un ekipējumu (ģitāras
kombo, solo ģitāras kombo, basa ģitāras kombo, ritma, solo un basa ģitāras, elektro/akustiskā
ģitāra, bungu komplekts skaņu akustiskās, jaudas sistēmas), un saskaņā ar Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11, un saskaņā ar Finanšu komitejas
20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” dalību Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā, aktivitāte 413.2.,
stratēģija 2.1. atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām (sporta,
kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā).
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta izmaksām un PVN no kopējās summas;
3. Grozīt 24.10.2012. Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr. 17, 13.§ lemjošās daļas 3.
punktu un izteikt jaunā redakcijā:
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4. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk.attiecināmās izmaksas
Pašvaldības budžets
ELFLA finansējums
t.sk.neattiecināmās izmaksas no
budžeta līdzekļiem (PVN 21%)
Pašvaldības kopējais finansējums

pašvaldības

LVL
2999,00
2478,51
247,85(10% no attiecināmajām izmaksām)
2230,66 (90% no attiecināmajām izmaksām)
520,49
768,34

5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības vadītājai A.Rubenei iekļaut šos
līdzekļus 2013.gada budžetā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.
 Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītājai Daigai Jankovskai.

35.§
Par izdevumu atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanu ar Elīnu Dammi
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par
autotransporta izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Zaķumuižas pamatskolas direktora
vietnieci izglītības jomā pirmskolā Elīnu Dammi par vieglās automašīnas AUDI A4 AVANT,
valsts reģistrācijas Nr. GV 3954 izmantošanu, lai nodrošinātu Zaķumuižas pamatskolas
pedagoģisko darbu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.11.2012. sēdes
atzinumu Prot. Nr.11, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Elīnu Dammi izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Elīna Damme, personas kods /personas kods/, adrese
/adrese/
AUDI A4 AVANT
GV 3954
WAUZZZ8DZVA052570
Dīzeļdegviela
Līdz 7 litri
Līdz 20 litri
01.12.2012 – 31.12.2012.
Zaķumuižas pamatskolas budžets

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

2. Uzdot Juridiskai daļa sagatavot izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta
izmantošanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
 Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolai.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
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36.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu un kapitālsabiedrības SIA „Vilkme „ statūtkapitāla
palielināšanu
Pamatojoties uz SIA „Vilkme” realizēto projektu Nr. 3DP/3.5.1.2.3./11/APIA/
CFLA/007/008 „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā”, kas ietvēra
šķirošanas un atkritumu konteineru novietošanas laukumu izveidi ciematos, bet darbības
uzsākšanai 2013.gada janvārī nepieciešami 51 gabals 760 litru konteineri, un saskaņā ar
Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10, un saskaņā ar Finanšu komitejas
20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem segt izdevumus saistītus ar 51 gabala 760 litru
konteineru iegādi līdz Ls 7650,00 apmērā, t.sk. PVN, no pašvaldības dabas resursu
nodokļa budžeta līdzekļiem.
2. Palielināt SIA „Vilkme „ statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījuma summu 51
gabala 760 litru konteineru iegādi.
3. Uzdot pašvaldības Juridiskai daļai sagatavot dokumentus SIA „Vilkme” statūtkapitāla
palielināšanai saistībā ar minēto konteineru iegādi.
4. Uzdot SIA „Vilkme „ reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR Komercreģistrā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns.
6. Personālvadība un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam.
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
 SIA „ Vilkme”, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.

37.§
Par sniega tīrīšanu ziemas sezonā Ropažu novada pašvaldības ciematu teritorijās
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna ierosinājumu par sniega
tīrīšanu ziemas sezonā Ropažu novada ciematu – Zaķumuiža, Ropaži, Mucenieki, Silakrogs,
Tumšupe, Kākciems teritorijās, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.10, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Vilkme” par sniega tīrīšanu 2012./2013. ziemas sezonā
Zaķumuižas, Ropažu, Mucenieku, Silakroga, Kākciema un Tumšupes ciemu teritorijās.
2. Apstiprināt tarifus sniega tīrīšanas pakalpojumiem (bez PVN):
 Sniega tīrīšana laukumos un ciemos 1h/Ls29,50;
 Ciematu taciņu tīrīšana 1 gāj./km – Ls 47.00 (tai skaitā roku darbs – smilts/sāls
maisījuma kaisīšana);
 Ielu kaisīšana ar smiltīm izmaisot 0,5 m3/km, 1gāj./km Ls 19,50;
 Ielu kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu izkaisot 0,8 m3/km, 1 gāj./km Ls 30,00.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
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Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
SIA „Vilkme”, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.

38.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Dabas dārzi”
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 06.11.2012. saņemto biedrības „Dabas dārzi” valdes
priekšsēdētājas E.Šupiņas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Dabas dārzi” dalību ELFLA
atklātā projektu konkursa LAP aktivitātē 413.1., stratēģijas rīcība 1.5. „Esošo sociālo, publisko
un sadzīves pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumu attīstība un to
pieejamības uzlabošana.” Biedrības „Dabas dārzi” projekta mērķis iegādāties augļu un dārzeņu
pārstrādes iekārtu komplektu pakalpojumu sniegšanai piemājas saimniecībām:
 augļu un dārzeņu žāvējamo skapi;
 tēju un garšvielu žāvētāju;
 smalcinātāju;
 sulu spiedi;
 pasterizētāju,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dabas dārzi” dalību ELFLA atklātajā projektu konkursā, aktivitātē
413.1., stratēģijas rīcība 1.5. „Esošo sociālo, publisko un sadzīves pakalpojumu
dažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumu attīstība un to pieejamības uzlabošana.”
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 10% apmērā
no projekta izmaksām.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības līdzfinansējums
ELFLA
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
6 250,13
6 250,13
625,01
5 625,12
625,01

4. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai pārskaitīt finanšu līdzekļus
LVL 625,01 apmērā 5 darba dienu laikā pēc projekta realizācijas apliecinošu dokumentu
(kopiju) un rēķina saņemšanas no biedrības „Dabas dārzi”.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai „Dabas dārzi”, Sporta iela 2 k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

39.§
Par projekta pieteikuma tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Silakroga ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
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pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldība garantē aizņēmumu projekta īstenošanai nepieciešamā
līdzfinansējuma Ls 126 415,08 (viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti
piecpadsmit lati un astoņi santīmi) apmērā, no kuriem:
 Ls 52 672,95 (piecdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi lati un
deviņdesmit pieci santīmi) paredzēti projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
 Ls 73 742,13 (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati un
trīspadsmit santīmi) paredzēti projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
2. Ropažu novada pašvaldība apliecina, ka SIA “Ciemats” iesniegtais projekta pieteikuma
Tehniski ekonomiskais pamatojums atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas
plānojumam.
3. Ropažu novada pašvaldība saskaņo SIA “Ciemats” sagatavoto projekta pieteikuma
Tehniski ekonomiskā pamatojumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.
4. Ar šo lēmumu tiek atcelts 17.03.2011 Ropažu domes ārkārtas sēdes lēmums Prot. Nr.4,
3.§ „Par projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada apdzīvotā
vietā „Silakrogs”.

40.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Silakroga ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10, un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis – pret lemjošās daļas 6.punktu, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2012.gada oktobrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Silakroga
ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Silakroga ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
SIA „Ciemats” (kredīts)
ERAF
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
424 895,13
351 153,00
52 672,95
298 480,05
73 742,13
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
U1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana

Artēzisko urbumu Nr.1 un Nr. 2 rekonstrukcija (5,0
l/s)

U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana

Jaunas ŪAS izbūves 23,0 m3/st. (esošā ēkā)

U3 Ūdensapgādes cauruļvadu
rekonstrukcija

Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, d=110; h=2,0 m;

K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija

Jauna NAI izbūve BIO 290 blakus esošām iekārtām

165 m

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ciemats” līdzfinansējuma daļu, galvojot
aizņēmumu Ls 52 672,95 apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls 298 480,05.
5. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus:
 PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu”.
 Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošināt projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saņēmējam.
 Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
7. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Attīstības daļai.
 SIA „Ciemats”.

41.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības policijas ierosinātajam
projektam „Videonovērošanas sistēmas infrastruktūras attīstība Ropažu novadā”
Izskatot Ropažu novada pašvaldības policijas iesniegto lūgumu atbalstīt projekta
„Videonovērošanas sistēmas infrastruktūras attīstība Ropažu novadā” dalību ELFLA atklātā
projektu konkursa LAP aktivitātē 413.1., stratēģijas rīcība 1.5. „Esošo sociālo, publisko un
sadzīves pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumu attīstība un to
pieejamības uzlabošana”, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.10, un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Skudiķis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta „Videonovērošanas sistēmas infrastruktūras attīstība Ropažu novadā”
dalību ELFLA atklātajā projektu konkursā aktivitātē 413.1., stratēģijas rīcība 1.5. „Esošo
sociālo, publisko un sadzīves pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana, jaunu
pakalpojumu attīstība un to pieejamības uzlabošana.”
2. Paredzēt Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetā finanšu līdzekļus 42% apmērā
no projekta izmaksām un PVN no kopējās summas.
3. Piekrist šādam finanšu plānam:
38

Rādītāji
Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Pašvaldības līdzfinansējums
-t.sk., neattiecināmās izmaksas, no pašvaldības
līdzekļiem (PVN 21%)
ELFLA
Pašvaldības kopējais finansējums

LVL
20 692,57
17 101,30
10 692,57
3591,27
10 000,00
10 692,57

4. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Agitai Rubenei
iekļaut nepieciešamos finanšu līdzekļus 2013. gada budžetā.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
42.§
Par Irinas Rastorgujevas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 08.08.2012. saņemto Sergeja Domras, personas kods
/personas kods/, 08.08.2012. iesniegumu par Irinas Rastorgujevas, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 3” dz.72, Silakrogs,
Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.11.2012. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 29.06.2007. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 3” dz.72, Silakrogs,
Ropažu novadā;
 Ropažu novada pašvaldība 21.08.2012. nosūtīja vēstuli (11-3/3) Sergejam
Domram par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu, saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 6.nodaļas 64.panta 2.punktu;
 04.10.2012. Ropažu bāriņtiesa veica Dzīves apstākļu pārbaudes aktu nekustamajā
īpašumā „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrācijas speciāliste D.Malnača
17.10.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/40) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 29.oktobrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
dzīvesvietā „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 29.10.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Priedes 3” dz.72,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 22.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Irinas Rastorgujevas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Irinas Rastorgujevas, pers. kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sergejam Domram 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, Irinai Rastorgujevai uz deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 3” dz.72, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par Sanitas Iļjinas un Personas nepilngadīgā bērna Viktorijas Orlovas deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.09.2012. saņemto Ropažu novada Sociālā dienesta
vadītājas Sarmītes Cibuļskas, iesniegumu par Sanitas Iļjinas, pers. kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona),un Viktorijas Orlovas, personas kods /personas kods/ (turpmāk tekstā
– Personas nepilngadīgais bērns) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Priedes 5” dz.1,
Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.11.2012. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 24.01.2012. Personas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir
„Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
16.10.2012 ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 114/39) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 29.oktobrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu
apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 29.10.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par savu un
Personas nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā adresē - „Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –






Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu
patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo
dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
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2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka

Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta, ja vecāki
(aizbildņi) nav deklarējuši viņa dzīvesvietu citur;


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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 22.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Sanitas Iļjinas, pers. kods /personas kods/, un Personas nepilngadīgā bērna
Viktorijas Orlovas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Sanitas Iļjinas, pers. kods /personas kods/, un Personas nepilngadīgā bērna
Viktorijas Orlovas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
 Ropažu novada Sociālajam dienestam,
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Sanitai Iļjinai uz deklarēto
dzīvesvietu Priedes 5” dz.1, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133,
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§
Par Ilzes Ceimeres un Personas nepilngadīgo bērnu Madaras Ceimeres un
Kristapa Ceimera deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.09.2012. saņemto Vitālija Mironova, personas kods
/personas kods/, 07.09.2012. iesniegumu par Ilzes Ceimeres, personas kods /personas kods/,
(turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgo bērnu Madaras Ceimeres, personas kods
/personas kods/, un Kristapa Ceimera, personas kods /personas kods/ (turpmāk tekstā – Personas
nepilngadīgie bērni), sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu
novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.11.2012. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
 No 23.08.2001. Personas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir
„Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
15.10.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
„Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/37)
ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 29.oktobrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Līdz 29.10.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par savu un
savu nepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā adresē - „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 22.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Ilzes Ceimeres, personas kods /personas kods/, un Personas nepilngadībo bērnu
Madaras Ceimeres, personas kods /personas kods/, un Kristapa Ceimera, personas kods
120800 – 21563, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži,
Ropažu novads.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Ilzes Ceimeres, personas kods /personas kods/, un Personas nepilngadībo bērnu
Madaras Ceimeres, personas kods /personas kods/, un Kristapa Ceimera, personas kods
/personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži,
Ropažu novads.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vitālijam Mironovam 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, Ilzei Ceimerei uz deklarēto
dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, 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.

45.§
Par Aigara Ceimera deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.09.2012. saņemto Vitālija Mironova, personas
kods /personas kods/, 07.09.2012. iesniegumu par Aigara Ceimera, personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Ēdelveisi” dz.5,
Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.11.2012. sēdē (Prot. Nr.11):
konstatēja –
42



No 19.01.2007. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži,
Ropažu novadā.
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača
15.10.2012. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
„Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/38)
ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2012.gada 29.oktobrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā
dzīvesvietā „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 29.10.2012. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko
pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Ēdelveisi” dz.5,
Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 22.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Aigara Ceimera, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Aigara Ceimera, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, Ropažu novads.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vitālijam Mironovam 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, Aigaram Ceimeram uz deklarēto
dzīvesvietu „Ēdelveisi” dz.5, Ropaži, 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.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
46.§
Par nolikuma „Grozījums Ropažu novada pašvaldības policijas nolikumā” apstiprināšanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka D.Veličko priekšlikumu un
pamatojoties uz:
 Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka:
„Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikums;
 Likuma „Par policiju” 19.panta desmito daļu, kas nosaka, ka pašvaldības policijas
paraugnolikumu apstiprina Ministru kabinets;
 Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 397 „Pašvaldības policijas
paraugnolikums” 2.punktu, ka nosaka, ka: „Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar
pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu pašvaldības policijas nosaukumu, noteikta
parauga veidlapas, norēķinu konts un pašvaldības policijas karogs”,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Papildināt Ropažu novada pašvaldības policijas nolikumu (apstiprināts ar Ropažu novada
domes 27.04.2005. lēmumu, protokols Nr. 4, 77.§) ar 12¹.punktu un izteikt to sekojoši:
„ 12¹.Pašvaldības policijai ir noteikta parauga pašvaldības policijas karogs. Karoga
apraksts:
1.1.Ropažu novada pašvaldības policijas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un
augstuma proporcijas attiecību 2: 1;
1.2.karogs ir divpusējs;
1.3.uz fona Ropažu novada karoga krāsās, divas vienāda platuma horizontālas joslas —
augšējā josla ir gaišzaļā krāsā, apakšējā josla — violetā krāsā;
1.4. Karoga vidū attēlots noteikta parauga krāsains ģerbonis, kura augstums ir 2/5 no
karoga platuma;
1.5. ģerbonī attēloti trīs augstu lidojoši putni - cīruļi zelta krāsā uz zaļa fona, simbolizē
novadu; augšdaļā uzraksts: PAŠVALDĪBAS POLICIJA.
1.6. karoga izmēri: 1500 mm x 750 mm”.
2. Apstiprināt nolikumu „Grozījums Ropažu novada pašvaldības policijas nolikumā”.
3. Noteikt, ka nolikums „Grozījums Ropažu novada pašvaldības policijas nolikumā” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Ropažu novada domē.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un apstiprināto nolikumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības policijai.

47.§
Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Izskatot 01.11.2012. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/16, 1. § par
sporta laukumu būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Silakrogs”, kadastra Nr.8084 007
0008, 40.23ha platībā (paredzētā sporta laukumu labiekārtojuma platība 0.98ha), Ropažu novadā,
tika konstatēts:
1. Nekustamajā īpašumā „Silakrogs”, saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009.
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” paredzētā
sporta laukumu labiekārtojuma norādītajai zemes platībai plānotā teritorijas izmantošanā
ir noteikts zemes izmantošanas mērķis 9.11. „Jaukta dzīvojamā un darījuma iestāžu
teritorija” (JDzD1, JDzD2).
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2. Būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumā paredzētajai atļautajai izmantošanai.
3. Nekustamais īpašums atrodas Silakroga ciema teritorijā.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā
skaitā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts),
saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1. daļas
13. punkts), nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu
(1. daļas 14. punkts).
5. 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punkts
nosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos,
ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskās
apspriešanas.
6. 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” 144.punkta trešā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, par
projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus.
7. Nekustamais īpašums atrodas Silakroga ciema teritorijā, blakus atrodas dzīvojamā
apbūve un, realizējot projektu, nepieciešams izcirst esošos kokus.
8. Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumi Nr.331 „Paredzētās būves publiskās
apspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves
publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere)
publiskā apspriešana.,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu sporta laukumu būvniecībai
nekustamajā īpašumā „Silakrogs”, kadastra Nr.8084 007 0008, 40.23ha, platībā
(paredzētā sporta laukumu labiekārtojuma platība 0.98ha), Ropažu novadā.
2. Pēc būvniecības ieceres informatīvo materiālu un publikācijas teksta iesniegšanas Ropažu
novada pašvaldības būvvaldē, sludinājumu par publisko apspriešanu publicēt:
2.1.
Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”;
2.2.
Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
3. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu vēstis”.
4. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam.
 Ropažu novada sporta centra vadītājai Evitai Eglājai.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar nekustamā īpašuma „Sils”, Silakrogs, Ropažu
novads īpašnieku Ivaru Lagzdiņu
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta „Trotuāra izbūve ciematā
Silakrogs”, trotuāra bruģējamā daļa 46,87 m2 platībā no kopējās projektā paredzētās platības
atrodas uz Ivara Lagzdiņa zemes, adrese: „Sils”, Silakrogs, Ropažu novads.
Ar Ivaru Lagzdiņu panākta vienošanās par zemes gabala iznomāšanu pašvaldības vajadzībām.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Baklāna priekšlikumu
par zemes gabala „Sils”, Silakrogs, Ropažu novads, (pielikumā nomātā zemesgabala plāns)
iznomāšanu 46,87 m2 platībā par 2,00 Ls/m2 gadā, kopsummā Ls 93,74 gadā, un saskaņā ar
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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 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laiku no 01.12.2012. līdz 01.12.2032. ar Ivaru Lagzdiņu
par zemes gabala 46,87 m2 platībā, adrese, „Sils”, Silakrogs, Ropažu novads, nomu.
2. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot nomas līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram J. Baklānam.
4. Pēc nomas līguma noslēgšanas un AS „Swedbank” piekrišanas par nomas tiesību
ierakstīšanu zemesgrāmatā saņemšanas, nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ivaram Legzdiņam, /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

49.§
Saistošie noteikumi Nr.14 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju
numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Ropažu novadā izvietošanas
un noformēšanas noteikumi”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju, tas ir– gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību un 43. panta pirmās daļas 5. punktu, tas ir, par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, Ropažu novada Būvvalde ir sagatavojusi
saistošos noteikumus par ielu, nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanas kārtību Ropažu novadā.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai veidotu un uzturētu vienotu Ropažu novada vizuālo
tēlu, vienkāršotu orientēšanos novada teritorijā, kā arī izveidotu un uzturētu ielu nosaukumu,
nekustamo īpašumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru
plāksnes pēc vienota parauga Ropažu novadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas
5. punktu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Ielu un nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu Ropažu novadā izvietošanu un noformēšanu”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Atbildīgā par 2.punkta izpildi novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa.
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50.§
Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Par Ropažu novada simboliku un tās izmantošanu”
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja A.Cibuļska un Ropažu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību daļas vadītājas I.Kolečas priekšlikumus nolūkā noteikt pašvaldības oficiālo
simboliku un tās izmantošanas kārtību. Kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12
panta pirmās daļas 9.punktu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot.
Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15 „Par Ropažu novada
simboliku un tās izmantošanu”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.15 „Par Ropažu novada simboliku un tās
izmantošanu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ropažu
Vēstis”.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

51.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar Agnesi
Pinkovsku
Izskatot Agneses Pinkovskas, pers. kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2012. gada 30.
oktobra 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 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2013. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr. R-222, ar Agnesi Pinkovsku, pers. kods
/personas kods/.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim organizēt līguma noslēgšanu ar Agnesi
Pinkovsku.
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. Agnesei Pinkovskai, pers. kods /personas kods/, līdz 31.12.2012. noslēgt nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie juriskonsulta O. Ašmaņa, tālr. 67186525.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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 Agnesei Pinkovskai, dzīv. /adrese/.
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
 Būvvaldes vadītāja vietniekam Aināram Lindem.
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim.
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. Ja līdz 31.12.2012. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.01.2013. zaudē spēku.

52.§
Par Ropažu novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas izveidi
Izskatot Ropažu novada domes būvvaldes vides pārvaldības speciālista Jāņa Blausa informāciju,
ka nepieciešams izveidot Apstādījumu aizsardzības komisiju, lai saskaņā ar 02.05.2012. MK
noteikumiem Nr.309. Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža platībām varētu izvērtēt koku
ciršanas nepieciešamību un noteikt atlīdzības samaksu, un saskaņā ar Attīstības komitejas
13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot Apstādījumu aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
 Jānis Blaus – vides pārvaldības speciālists,
 Valda Lasmane – būvvaldes vadītāja,
 Irēna Krote – apsaimniekojamās teritorijas pārzinis.
2. Apstiprināt Jāni Blausu par komisijas priekšsēdētāju.
3. Komisijas darbā, ja nepieciešams, pieaicina Valsts meža dienesta Rīgas virsmežniecības
pārstāvi.
4. Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Komisijas locekļiem.

53.§
Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 45.panta otro,
piekto un septīto daļu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu un iepazīstoties ar paskaidrojuma
rakstu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav, „Atturas”2 balsis (V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumus Nr. 16 „ Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu un saistošos
noteikumus nosūtīt:
 Publicēšanai Ropažu novada pašvaldības mājas lapā internetā.
 Publicēēšanai Ropažu novada pašvaldības laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
 Nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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54.§
Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanas atsaukšanu nekustamajam īpašumam
„Lielakmeņi”, Ropažu novads
Izskatot 29.10.2012. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Maijas Jurānes, p.k. /personas
kods/, iesniegumu ar lūgumu atsaukt detālplānojuma “Lielakmeņi” uzsākšanu konstatēts:
Lēmums par detālplānojuma “Lielakmeņi” uzsākšanu pieņemts 26.09.2012. Ropažu novada
domes sēdē Prot. Nr. 15, 44. §, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu
Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 26.09.2012. Ropažu novada domes sēdes lēmuma Prot. Nr. 15, 44.§ „Par
detālplānojuma „Lielakmeņi” uzsākšanu (kadastra Nr.8084 018 0664, 3.94ha platībā,
Ropažu novads)”.
2. Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
 Maijai Jurānei, /adrese/.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

55.§
Par Ropažu novada pašvaldības ceļa klašu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 09.03.2010. MK noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un par autoceļu klašu
piemērošanu Ropažu novada pašvaldības ceļiem, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012.
sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autoceļus šādās klasēs:
C - klase visu apdzīvoto ciemu ielu un ceļu segumiem un šādiem pašvaldības ceļiem
- Mintūži – Silmači
- V 68 – Mintūži
- Bajārkrogs – Bajāri
- Bajāri – Kākciems
- Zītari – Purmaļi
- Ropaži – Oliņas
- Jasmīni – Ozoliņi – Lielkangari
- Bitnieki – Mežkalpi
- Linglauči – Līgotnes
- Stīpnieki – Līgotnes
- Eglītes – Tūrkalne
- P4 – Vāverliepas
D klase – visi pārējie pašvaldības ceļi (ceļu saraksts un shēma pielikumā)
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56.§
Par zemes gabala “Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novadā piekritību Ropažu novada
pašvaldībai un lietošanas mērķa precizēšanu
Saskaņā ar Ropažu novada domes 24.10.2012. lēmumu Nr.43, prot.Nr.17 „Par zemes
pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu LEJZEMNIEKI, Ropaži, Ropažu
novads un minētā zemes gabala iznomāšanu”, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona,
kā arī saskaņā 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina
nekustamā īpašuma īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma
reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas
plānojumu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Zemes vienībai „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009
0265, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
2. Nekustamajam īpašumam „Lejzemnieki”, Ropaži, Ropažu novads, zemes vienības
kadastra apzīmējums 8084 009 0265, platība 0.3ha noteikt lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)
3. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Anitai Labejai, /adrese/.
 Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

57.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu
“Saules iela 3”, Zaķumuiža, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot 02.11.2012. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Jurija Dubova, pers. kods
/personas kods/, pilnvarotās personas (pilnvara Nr.12705 no 15.10.2012.) Sergeja Zukura,
personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas
līgumu par zemesgabala „Saules iela 3”, Zaķumuiža, Ropažu novads ar īpašuma kadastra
Nr.8084 008 0309, iznomāšanu., un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajām
personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma)
līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā,
ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta
priekšapmaksa.
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
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reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.
3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļupašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem,
pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir
izbeigušās.
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0309 - 0.12 ha platībā ir apbūvēta.
5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
6. Olga Šesterka, personas kods /personas kods/, mirusi 14.12.2007.
7. Jurijam Dubovam, personas kods /personas kods/, pamatojoties uz mantojuma lietu
Nr.82/112153/12 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, reģistrācijas Nr.13215 no
25.10.2012.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹
daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļas 1. un 2. punktu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt Olgai Šesterkai, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uz
nekustamā īpašuma Saules iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, zemes vienību ar kadastra
apzīmējums 8084 008 0309.
2. Zemes vienībai Saules iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 008
0309, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.
3. Piešķirt Jurijam Dubovam, personas kods /personas kods/, pamatojoties uz mantojuma
apliecību, reģistrācijas Nr.13215 no 25.10.2012., zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0.12ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 8084 008 0309, adrese Saules iela 3,
Zaķumuiža, Ropažu novads.
4. Uzdot Jurijam Dubovam, legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņam
piekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā par J.Dubova līdzekļiem.
5. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2012.gada 30.decembrim.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors.
7. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 VZD Rīgas reģionālai nodaļai.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Sergejam Zukuram, /adrese/.
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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
58.§
Par Ropažu novada Informācijas centra nosaukuma maiņu
Izskatot Ropažu novada Kultūras un izglītības centra vadītājas, deputātes Sanitas Megeres Klevinskas priekšlikumu par Ropažu novada Informācijas centra nosaukuma maiņu uz Ropažu
novada bibliotēka un pamatojoties uz 26.09.2012 Ropažu novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr.15, 39.§ „Par Ropažu novada pašvaldības bibliotēku reorganizāciju”, un saskaņā ar
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada Informācijas centra nosaukuma maiņu uz Ropažu novada
bibliotēka.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 06.07.2005. Ropažu novada domes sēdes lēmumu Prot. Nr. 6
(10), 6.§.
3. Informācijas centra vadītājai Dacei Smukšai nokārtot visas formalitātes, kas saistītas ar
pārreģistrāciju.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Informācijas centra vadītājai.
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.

59.§
Par Zaķumuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I. Grigorjeva 2012.gada 8. novembra iesniegumu
Nr.209 par Zaķumuižas pamatskolas Nolikuma 2012.gada 5.novembra redakcijas apstiprināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41.panta pirmās
daļas 2. punktu, Vispārējas izglītības likuma 8., 9. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.
panta 1. daļas 1. punktu un 73. pantu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas
13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikumu Zaķumuižas pamatskolas pedagoģiskās
padomes 2012. gada 5. novembrī apstiprinātajā redakcijā.
2. Noteikt, ka Zaķumuižas pamatskolas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
apstiprināšanas Ropažu novada domē.
3. Noteikt, ka ar Zaķumuižas pamatskolas nolikuma spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē
Zaķumuižas pamatskolas nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes
24.08.2011. lēmumu, protokols Nr. 15, 54.§.
4. Pēc Zaķumuižas pamatskolas nolikuma spēkā stāšanās dienas uzdot Zaķumuižas
pamatskolas direktoram I. Grigorjevam informēt un iepazīstināt darbiniekus ar
apstiprināto nolikumu.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu un apstiprināto nolikumu nosūtīt
Zaķumuižas pamatskolai.
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60.§
Par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas un pamatskolas attīstības plānu apstiprināšanu
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2012.gada 8. novembra iesniegumu
Nr.210 par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas un pamatskolas attīstības plānu apstiprināšanu,
un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.11,
atklāti balsojot „Par” – nav, „Pret” – 10 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš „Atturas” – 3 balsis
(I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, V.Vucens),
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
1. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas un pamatskolas attīstības plānus laika
periodam no 2012./13. līdz 2014./2015. mācību gadam.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Zaķumuižas pamatskolai.
Pārtraukums 1658 līdz 1715
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
61.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšana Ropažu novadā” apstiprināšanu
Izskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu nolūkā noteikt
pašvaldības sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14. punkta, b apakšpunktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām” 12. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.28
„Sociālo dzīvokļu izīrēšana Ropažu novadā” (sk. pielikumā).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 saistošos noteikumus un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma sniegšanai 3 dienu laikā
no to parakstīšanas dienas rakstveidā un elektroniski.
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

62.§
Par īres līguma noslēgšanu ar Inti Leimani
Sakarā ar to, ka ar Inti Leimani, pers. kods. /personas kods/, ir noslēgts nekustamā
īpašuma īres līgums adresē „Augšciemi”, dz. 3, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, bet Intis
Leimanis patiesībā dzīvo „Augšciemi”, dz.1, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, atcelt
24.10.2012. Ropažu novada domes lēmuma Prot. Nr. 17, 24.§ lemjošo daļu un izteikt jaunā
redakcijā:
1. Lauzt īres līgumu ar Inti Leimani, pers.kods.290264-11609, par adresi „Augšciemi” dz.3,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
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2. Piešķirt Intim Leimanim, pers. kods. /personas kods/, /adrese/, Ropažu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašumā „Augšciemi”, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135,
dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka īrniekam ir
tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku) uz
nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākamā īres gada Ropažu novada
pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 1,27 Ls (0,028 Ls x 45,33 m²).
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās
spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē „Augšciemi”, dz.1,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, iepriekš veicot saskaņojumus ar finanšu un
grāmatvedības daļu.
5. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu „dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas”. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka Persona no
līguma slēgšanas ir atteikusies. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā
noslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību adresē „Augšciemi”, dz.1, Augšciems, Ropažu
novads, LV 2135.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Intim Leimanim, /adrese/.
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim.
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
 Iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei Dacei Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6,
Rīga LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”-nav,
„Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lauzt īres līgumu ar Inti Leimani, pers.kods. /personas kods/, par adresi „Augšciemi” dz.3,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
2. Piešķirt Intim Leimanim, pers. kods. /personas kods/, „Augšciemi”, dz. 1, Augšciems,
Ropažu novads, LV 2135, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā
„Augšciemi”, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības
un noslēgt īres līgumu (paredzot, ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes
locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku) uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā
un katra nākamā īres gada Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas termiņu.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 1,27 Ls (0,028 Ls x 45,33 m²).
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās
spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē „Augšciemi”, dz.1,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, iepriekš veicot saskaņojumus ar finanšu un
grāmatvedības daļu.
5. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu „dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas”. Ja Persona līgumu viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka Persona no
līguma slēgšanas ir atteikusies. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā
noslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību adresē „Augšciemi”, dz.1, Augšciems, Ropažu
novads, LV 2135.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Intim Leimanim, /adrese/.
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
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 Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim.
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
 Iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei Dacei Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

63.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Ropažu ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2012.gada novembrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Ropažu
ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Ropažu ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
SIA „Ciemats” (kredīts)
ERAF
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
425 187,95
351 395,00
52 709,25
298 685,75
73 792,95

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana
U3 Ūdensapgādes cauruļvadu
rekonstrukcija
U4 Pazemes ūdens horizontu aizsardzība
K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija

Pasākuma raksturojums
Artēzisko urbumu Nr.2 rekonstrukcija (6,0 l/s).
Jauna artēziskā uzrbuma izbūve (6,0 l/s).
Jaunas ŪAS izbūve 18,6 m3/st (esošā ēkā).
Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, d=110; h=2,0 m; 35
m.
Artēziskā urbuma Nr.1 tamponēšana.
Jauna NAI izbūve BIO 215 esošo iekārtu vietā.

4. Uzdot SIA „Ciemats” sagatavot investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma saņemšanai un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju
atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma saņēmējiem.
5. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ciemats” līdzfinansējuma daļu, galvojot
aizņēmumu Ls 52 709,25 apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls 298 685,75.
6. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu”.
8. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
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9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
10. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Attīstības daļai.
 SIA „Ciemats”.

64.§
Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Ropažu ciemā”
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Ropažu ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldība garantē aizņēmumu projekta īstenošanai nepieciešamā
līdzfinansējuma Ls 126 502,20 (viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti piecpadsmit
lati un astoņi santīmi) apmērā, no kuriem:
 Ls 52 709,25 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņi lati un divdesmit pieci
santīmi) paredzēti projekta attiecināmo izmaksu segšanai;
 Ls 73 792,95 (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi lati un
deviņdesmit pieci santīmi) paredzēti projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
2. Ropažu novada pašvaldība apliecina, ka SIA “Ciemats” iesniegtais projekta pieteikums
atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam.
3. Ropažu novada pašvaldība saskaņo SIA “Ciemats” sagatavoto projekta pieteikumu un tajā
ietverto darbu un finansējuma apjomu.
4. Ar šo lēmumu tiek atcelts 17.03.2011 Ropažu domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4 „Par
projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu novada apdzīvotā vietā
„Ropaži”.

65.§
Par Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanu
Izskatot 20.11.2012. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/17, 1.§ par
Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas ieceri nekustamā īpašumā „Ropažu vidusskola”, (adrese
Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads), kadastra Nr.8084 009 0336, 5.3ha platībā, Ropažu novadā,
tika konstatēts:
1) Nekustamais īpašums atrodas Ropažu ciema teritorijā.
2) Nekustamā īpašumā „Ropažu vidusskola”, saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009.
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” plānotā
teritorijas izmantošanā ir noteikts zemes izmantošanas mērķis 9.9. „Sabiedrisko iestāžu
teritorija” (S).
3) Būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumā paredzētajai atļautajai izmantošanai.
4) Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā
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skaitā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts),
saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1. daļas
13. punkts), nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu
(1. daļas 14. punkts).
5) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punkts
nosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos,
ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskās
apspriešanas.
6) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” 144.punkta piektā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, ja
jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz
50 000 (piecdesmit tūkstoši) latus.
7) Būvniecības likuma 4.nodaļas 12.pants nosaka, ka pašvaldībai pirms tā pieņem lēmumu
par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja tiek celta
sabiedriski nozīmīga būve un 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 pants nosaka, ka sabiedriski nozīmīga būve ir [..]
publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem […].
8) Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumi Nr.331 „Paredzētās būves publiskās
apspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves
publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere)
publiskā apspriešana.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt publisko apspriešanu Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas iecerei nekustamā
īpašumā „Ropažu vidusskola” (adrese Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads), kadastra
Nr.8084 009 00336, 5.3 platībā, Ropažu novadā no 17.12.2012. līdz 14.01.012.
2. Sludinājums par publisko apspriešanu publicējams:
3.1.
Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”;
3.2.
Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
3. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā no 17.12.2012. līdz
14.01.2013.
4. Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks
27.12.2012., plkst.18.00 Ropažu novada pašvaldības ēkas 2.stāva sēžu zālē, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novads.
5. Atsauksmes (rakstiskas vai mutiskas) iesniedzamas Ropažu novada pašvaldībā (adrese –
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135) līdz 14.01.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

66.§
Par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas korpusa rekonstrukcijas ieceres publisko
apspriešanu
Izskatot 20.11.2012. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.1/17, 2.§ par
Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas korpusa rekonstrukcijas ieceri nekustamā īpašumā Skolas
iela 3, kadastra Nr.8084 008 0564, 0.8555ha platībā, Ropažu novadā, tika konstatēts:
1) Nekustamais īpašums atrodas Zaķumuižas ciema teritorijā.
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2) Nekustamā īpašumā Skolas iela 3, saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009.
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” plānotā
teritorijas izmantošanā ir noteikts zemes izmantošanas mērķis 9.9. „Sabiedrisko iestāžu
teritorija” (S).
3) Būvniecības iecere atbilst Teritorijas plānojumā paredzētajai atļautajai izmantošanai.
4) Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā
skaitā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts),
saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (1. daļas
13. punkts), nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu
(1. daļas 14. punkts).
5) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punkts
nosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos,
ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskās
apspriešanas.
6) 27.12.2011. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.15 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” 144.punkta piektā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, ja
jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz
50 000 (piecdesmit tūkstoši) latus.
7) Būvniecības likuma 4.nodaļas 12.pants nosaka, ka pašvaldībai pirms tā pieņem lēmumu
par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja tiek celta
sabiedriski nozīmīga būve un 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112
„Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 pants nosaka, ka sabiedriski nozīmīga būve ir [..]
publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem […].
8) Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumi Nr.331 „Paredzētās būves publiskās
apspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves
publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves (turpmāk - būvniecības iecere)
publiskā apspriešana.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt publisko apspriešanu Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas korpusa
rekonstrukcijas iecerei nekustamā īpašumā Skolas iela 3, kadastra Nr.8084 008 0564,
0.8555ha platībā, Ropažu novadā no 17.12.2012. līdz 14.01.012.
2. Sludinājums par publisko apspriešanu publicējams:
 Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”;
 Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
3. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā no 17.12.2012. līdz
14.01.2013.
4. Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas korpusa rekonstrukcijas ieceres prezentācijas
pasākums interesentiem notiks 27.12.2012., plkst.18.00 Ropažu novada pašvaldības ēkas
2.stāva sēžu zālē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
5. Atsauksmes (rakstiskas vai mutiskas) iesniedzamas Ropažu novada pašvaldībā (adrese –
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135) līdz 14.01.2013.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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67.§
Par projekta pieteikuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Tumšupes ciemā”
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Tumšupes ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldība garantē aizņēmumu projekta īstenošanai nepieciešamā
līdzfinansējuma Ls 126 186,48 (viens simts divdesmit seši tūkstoši simts astoņdesmit seši
lati un četrdesmit astoņi santīmi) apmērā, no kuriem:
 Ls 52 577,70 (piecdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati un
septiņdesmit santīmi) paredzēti projekta attiecināmo izmaksu segšanai;
 Ls 73 608,78 (septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņi lati un septiņdesmit
astoņi santīmi) paredzēti projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
2. Ropažu novada pašvaldība apliecina, ka SIA “Ciemats” iesniegtais projekta pieteikums
atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam.
3. Ropažu novada pašvaldība saskaņo SIA “Ciemats” sagatavoto projekta pieteikumu un
tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

68.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecības
attīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
Veicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Tumšupes ciemā, tajā
skaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, S.MegereKlevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2012.gada novembrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Ropažu
ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Tumšupes ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
SIA „Ciemats” (kredīts)
ERAF
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
424 126,78
350 518,00
52 577,70
297 940,30
73 608,78

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
U1 Ūdens padeves un spiediena

Pasākuma raksturojums
Hidroforu 2x0,5 m3 un dīzeļģeneratora 6,0 kW montāža
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nodrošināšana
U2 Ūdens zudumu samazināšana
K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
K2 Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana

esošajā ŪAS pie urbuma “Zītari”
Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, 976 m
Jauna NAI izbūve BIO 80
Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija t.sk. KSS
rekonstrukcija: pašteces cauruļvadi 780 m, spiedvads 35 m

4. Uzdot SIA „Ciemats” sagatavot investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējuma saņemšanai un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju
atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma saņēmējiem.
5. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ciemats” līdzfinansējuma daļu, galvojot
aizņēmumu Ls 52 577,70 apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls 297 940,30.
6. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu”.
8. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Baklāns.
10. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 Finanšu u n grāmatvedības daļai.
 Attīstības daļai.
 SIA „Ciemats”.

69.§
Par īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Breņķi
Izskatot Natālijas Breņķes, p.k. /personas kods/, dzīvojošas /adrese/ iesniegumu, ar
lūgumu, veselības apstākļu dēļ atļaut pārcelties uz dzīvokli Nr.3, un noslēgt jaunu īres līgumu
adresē: Skolas iela 1, dzīv. 3, Zaķumuiža, Ropažu nov.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lauzt īres līgumu Nr. 111, ar Natāliju Breņķi, pers.kods, /personas kods/, par adresi
Skolas iela 1dz. 2, Zaķumuiža, Ropažu novads.
2. Piešķirt Natālijai Breņķei, pers.kods. /personas kods/, Skolas iela 1dz. 2, Zaķumuiža,
Ropažu novads Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā – Skolas iela 1
dz. 3, Zaķumuiža, Ropažu novads dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres
līgumu (paredzot, ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus,
saskaņojot ar dzīvokļa īpašnieku) uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka pēc pirmā un
katra nākamā īres gada Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt izīrēšanas
termiņu.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,028 Ls/m², mēnesī 0,78 Ls (0,028 Ls x 27,70 m²).
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā organizēt īres līgumu noslēgšanu par dzīvojamo platību adresē Skolas iela
1 dz.3, Zaķumuiža, Ropažu novads iepriekš veicot saskaņojumus ar finanšu un
grāmatvedības daļu.
5. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu no 01.01.2013. un paziņojuma izsūtīšanu.
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6. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka
Persona no līguma slēgšanas ir atteikusies. Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par dzīvojamo platību adresē Skolas iela 1 dz.3,
Zaķumuiža, Ropažu novads.
7. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Natālijai Breņķei, pers.kods. /personas kods/, /adrese/.
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim;
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
 Iedzīvotāju reģ. speciālistei Dacei Malnačai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

70.§
Par nekustamā īpašuma – neapdzīvojamas telpas „Mežvidi”-1A, Ropažos, Ropažu
novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Izskatot VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, 2012. gada 15. oktobra vēstuli par nekustamā
īpašuma – neapdzīvojamas telpas „Mežvidi”-1A, Ropažos, Ropažu novadā (nekustamā īpašuma
kadastra Nr.80849001589) pārņemšanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā, pamatojoties uz
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta 1. daļu, un saskaņā ar Attīstības
komitejas 13.11.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārņemt nekustamo īpašumu - neapdzīvojamas telpas „Mežvidi”-1A, Ropažos, Ropažu
novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80849001589) - pašvaldības īpašumā.
2. Uzdot juriskonsultam Oskaram Ašmanim sagatavot nepieciešamos dokumentus īpašuma
pārņemšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – izpilddirektors Jānis Baklāns.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.
 Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
 Juriskonsultam Oskaram Ašmanim.
 Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

71.§
Par Ropažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi un
nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novads pārņemšanu pašvaldības
īpašumā
Izskatot 08.11.2012. VASA „Privatizācijas aģentūra” vēstuli par nekustamā īpašuma
„Mežvidi” – dzīvokļa īpašums Nr.2, Ropaži, Ropažu novads (nekustamā īpašuma kadastra
Nr.80840090475) nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā un nepieciešamību divu
nedēļu laikā no vēstules saņemšanas dienas izveidot nekustamā īpašuma pārņemšanas
komisiju,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska,
S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs, A.Kukule, I.Līdacis, V.Šlēgelmilhs, I.Skudiķis, G.Siliņš),
„Pret”-nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot Nekustamo īpašumu pārņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Jānis Baklāns – Izpilddirektors,
Jānis Jansons – Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
Ieva Dišlere – Nekustamo īpašumu speciāliste.
2. Apstiprināt Jāni Baklānu par komisijas priekšsēdētāju.
3. Pārņemt nekustamo īpašumu - „Mežvidi” dz.2, Ropažos, Ropažu novadā (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.80840090475) - pašvaldības īpašumā.
4. Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Komisijas locekļiem,
 VAS „Privatizācijas aģentūra”, Kr.Valdemāra iela 31,Rīga, LV 1887.

72.§
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 25.10.2012. līdz 08.11.2012.
2-6/180 Par Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” veidlapas
apstiprināšanu
2-6/181 Pamatojoties uz pašvaldības inventarizācijas komisijas priekšsēdētāja Jāņa
Jansona iesniegumu par 2012.gada veicamo grāmatu inventarizāciju pašvaldības
bibliotēkās
2-6/182 Par skaidrojumu sniegšanu R.Gremzei
2-6/183 Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2013.gada budžeta projekta
sagatavošanu un iesniegšanu
2-6/184 Par Ropažu novada pašvaldības veidlapu apstiprināšanu
2-6/185 Par pašvaldības iestāžu u n struktūrvienību vadītāju atbilstību par valsts
amatpersonu saraksta grozījumu savlaicīgu izsniegšanu
2-6/186 Par iepirkumu „Ropažu novada pašvaldības izdevuma „Ropažu Vēstis” salikuma,
tipogrāfiskās iespiešanas un piegādes pakalpojums”
2-6/187 Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
 personāla jautājumos laika periodā no 22.10.2012. līdz 23.11.2012.
Nr.127-p
Par Attīstības daļas vadītāja pienākumu izpildītāju
Nr.128-p
Par grozījumiem 16.02.2012. darba līgumā Nr.6
Nr.129-p
Par S.Cibuļskas dalību konferencē
Nr.130-p
Par I.Kolečas un S.Studānes dalību konferencē
Nr.131-p
Par V.Eglītes dalību kursos
Nr.132-p
Par A.Lindes dalību seminārā
Nr.133-p
Par V.Lasmanes dalību seminārā
Nr.134-p
Par pabalsta piešķiršanu R.Gremzei
Nr.135-p
Par Kultūras un izglītības centra darbinieku Kultūras foruma apmeklējumu
Nr.136-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu J.Blaus
Nr.137-p
Par grozījumiem 14.07.2010. darba līgumā Nr.11
Nr.138-p
Par S.Busules dalību seminārā
Nr.139-p
Par S.Studānes dalību semināros
Nr.140-p
Par I.Dišleres un S.Vīgantes dalību seminārā
Nr.141-p
Par pabalsta piešķiršanu D.Malnačai
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 darbinieku atvaļinājumiem laika periodā no 22.10.2012. līdz 23.11.2012.
Nr.127-at Par apmaksātu brīvdienu piešķiršanu R. Gremzei
Nr.128-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Jodzēvičai
Nr.129-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu P.Volkovičam
Nr.130-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lomanovskai
Nr.131-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu L.Knīsai
Nr.132-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu vidusskolas direktorei M.Priedei
Nr.133-at Par apmaksātas brīvdienas piešķiršanu D.Malnačai
Nr.134-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei

73.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2012. gada DECEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
5.12.2012.
plkst.11.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
11.12.2012.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
5.12.2012.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
11.12.2012.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
11.12.2012.
plkst.16.00
Domes sēde
19.12.2012.
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.
Ropažu novada domes 28.11.2012. sēde slēgta plkst.1800
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /
datums
Linda Knīsa

Protokolists
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