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Nr.17

Darba kārtība:
1. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
2. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam Kristeram Čudaram
3. Par dalības maksas segšanu Ropažu novada florbola komandai
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu vidusskolas – Kultūras un izglītības centra
savienojošā koridora ūdens noteksistēmas rekonstrukcijai
Dzīvokļu komisijas atzinumi
5. Par L.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par M.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par E.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par A.K. un M.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par A.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par S.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
11. Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
12. Par projekta izstrādi Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas izveidei
13. Par Ropažu novada informācijas centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
14. Par Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra nolikuma apstiprināšanu
jaunā redakcijā
Attīstības komitejas atzinumi
15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Dzērvēni”, Ropažu novads
16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mucenieki” - 15, Ropažu novads
17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Straumēni 4”, Ropažu novads
18. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā „Dreimaņi”, Ropažu novads
19. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā „Ragāres”, Ropažu novads
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Ūdukši”
21. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā
22. Par zemi zem pašvaldībai piekrītošajām ēkām „Liģeri”, Ropažu novads, piekritību Ropažu
novada pašvaldībai
23. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 270”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Finanšu komitejas atzinumi
24. Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.10.2011.
25. Par R.B. iesniegumu
26. Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu
27. Par līguma noslēgšanu ar audžuģimeni

28. Par dzīvokļu īpašumu „Straumēni - 2” dz.18 un Vidzemes prospekts 2 dz.19 izveidošanu un
pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
29. Par dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu
30. Par pagarinātās dienas grupas 2. – 5. klašu skolēniem izveidi Zaķumuižas pamatskolā
31. Par finanšu līdzekļu atbalstu pirmskolas bērnu vecākiem
32. Par dzīvojamās platības īres tiesību piešķiršanu un īres līguma slēgšanu ar Igoru
Grigorjevu
33. Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ar grozījumiem par
dzīvojamās platības īres līguma pārslēgšanu, „Aizliģeri”, Lielkangari, Ropažu novads, LV
2135
34. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektrības līnijas tehnisko bojājumu novēršanai Ropažu
novada pašvaldības nekustamajā īpašumā adresē – „Veckangari”, Kangaros, Ropažu
novadā, LV 2135
35. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.31
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā”
Daţādi atzinumi un lēmumprojekti
36. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Bajāri 122”,
Bajārkrogs, Ropažu novads un minētā zemes gabala iznomāšanu
37. Par adreses piešķiršanu Valsts meža dienesta bilancē esošajam ugunsnovērošanas tornim
Silakrogs, ar kadastra apzīmējumu 8084 007 0039 001, Ropažu novadā
38. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Priežmeži”,
Ropažu novads
39. Par atļauju Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam savienot amatus
40. Par izlīguma apstiprināšanu ar P.Š. administratīvajā lietā Nr. A42994609 (A42-0135111/6)
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
42. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai adresē Priedes 1-48, Silakrogā,
Ropažu novadā, LV 2133
43. Par dzīvojamās platības īres tiesību piešķiršanu un īres līguma slēgšanu ar Sanitu Vizuli
44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Dižmārtiņi”, Ropažu novads
45. Par finansu līdzekļu piešķiršanu skursteņu remontiem nekustamajos īpašumos „Pārupes”,
Ropažos un „Ziedoņi”, Kākciems
46. Par tehniskā projekta izstrādes cenu aptaujas organizēšanu sociālā dienesta centra
„Dzīpari” filiāles „VISIEM” izveidošanai Skolas iela 1, Zaķumuižā, Ropažu novads,
LV2133
47. Par tehniskā projekta izstrādes cenu aptaujas organizēšanu Zaķumuižas kluba ēkai Parka
iela 6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133
48. Par ventilācijas sistēmas bojājumu Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā un
Ropažu kultūras un izglītības centrā
49. Par „Bezalkoholisko dzērienu ražotnes nekustamajā īpašumā „Sinode”, „Mežaine” Ropažu
novadā” tehniskā projekta akcepta pagarināšanu
50. Par Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam koncepcijas izstrādi
51. Par iespējamo pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu piešķiršanu 2.-6. klašu skolēnu
ēdināšanai Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā
52. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
53. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2011.gada OKTOBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, LV
2135.
Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

- pašvaldības iestāţu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Klaudija Terēza Hēla
Valdis Vucens
Sarmīte Šukste
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs (sēdē ierodas plkst. 14.35)

izpilddirektors Juris Putniņš
juriskonsults Oskars Ašmanis
sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Eva Haberkorne - Vimba
nodokļu administratore Aina Bernharde
zemes lietu speciāliste, būvvaldes vadītāja vietniece Renāte Gremze
arhitekte Valda Lasmane
kapu pārzine, daiļdārzniece Irēna Krote
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons
SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants
Ropažu sporta centra vadītāja Evita Eglāja
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
Ropažu novada Informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlija Bināne
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga Jankovska

Sēdē nepiedalās:

Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aija Kukule (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēde atklāta plkst. 14.15
Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 27.09.2011.
sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu - deputātiem balsot par Ropažu novada domes
27.09.2011. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 27.09.2011. sēdes darba kārtību.
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1.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu noslēgšanu
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra kultūras pasākumu
organizatora Pētera Rozīša, personas kods /personas kods/, 25.08.2011. iesniegumu par
degvielas 70 L apmērā atmaksu saistībā ar kultūras darba organizēšanu Ropažu novadā un
ņemot vērā, ka P.Rozītis kultūras darba organizēšanai izmanto personīgo transporta līdzekli,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis
(G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Pēteri Rozīti, personas
kods /personas kods/, dzīvojošu adresē /adrese/, ar 2011.gada 1.oktobri līdz 2011.gada
31.decembrim:
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī

Audi A3
GJ4177
WAUZZZ8LZYA016616
Benzīns
9l
līdz 70 litriem

Finanšu līdzekļi
Mērķis

Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrs
Kultūras darba organizēšana

2. Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
3. Paredzēt atmaksāt līdz 70 L mēnesī iegādātās degvielas uzrādot čekus un maršruta lapu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Pēterim Rozītim (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centram;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
2. Izskatot Ropažu sporta centra Zaķumuižas sporta zāles un teritorijas pārziņa Guntara Smukša,
personas kods 270381-11583, 19.09.2011. iesniegumu par degvielas 50 L apmērā atmaksu
saistībā ar Zaķumuižas sporta zāles un teritorijas pārziņa pienākumu pildīšanu un ņemot vērā,
ka Guntars Smukša amata pienākumu pildīšanai izmanto personīgo transporta līdzekli,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis
(G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Guntaru Smukšu,
personas kods /personas kods/, dzīvojošu adresē /adrese/, ar 2011.gada 1.oktobri līdz 2011.gada
31.decembrim:
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī

BMW 330
GG 6740
WBAAL91000FS11837
Dīzeļdegviela
9l
līdz 50 litriem
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Finanšu līdzekļi
Mērķis

2.
3.
4.

Ropažu sporta centrs
Zaķumuižas sporta zāles un teritorijas pārraudzība

Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma un nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Paredzēt atmaksāt līdz 50 L mēnesī iegādātās degvielas uzrādot čekus un maršruta lapu.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Guntaram Smukšam (/adrese/);
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

3. Izskatot Ropažu mūzikas – mākslas skolas „Rodenpois” direktores D.Jankovskas iesniegumus
un Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes sagatavoto
lēmumprojektu par Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu”
apstiprināšanu,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis
(G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Ropažu mūzikas –
mākslas skolas „Rodenpois” pedagogu Mihailu Sorokinu, personas kods /personas kods/,
deklarētu dzīvesvietas adresē /adrese/, ar 2011.gada 1.oktobri līdz 2011.gada 31.decembrim:
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Audi 80
EA7470
WAUZZZ8AZLA013175
A95
10 l
līdz 60 litriem
Ropažu mūzikas – mākslas skola „Rodenpois”
Ropažu mūzikas – mākslas skolas „Rodenpois” funkciju
veikšanai

2. Noslēgt Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Ropažu mūzikas –
mākslas skolas „Rodenpois” pedagoģi Līgu Slišāni, personas kods /personas kods/, deklarētu
dzīvesvietas adresē /adrese/, ar 2011.gada 1.oktobri līdz 2011.gada 31.decembrim:
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Honda Civic
FG 8061
JHMEG33200S203924
A95
10 l
līdz 30 litriem
Ropažu mūzikas – mākslas skola „Rodenpois”
Ropažu mūzikas – mākslas skolas „Rodenpois”
funkciju veikšanai

3. Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līgumu un nodošanas –
pieņemšanas aktu parakstīšanu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
4. Paredzēt M.Sorokinam atmaksāt līdz 60 L mēnesī iegādātās degvielas uzrādot čekus un
maršruta lapu.
5. Paredzēt L.Slišānei atmaksāt līdz 30 L mēnesī iegādātās degvielas uzrādot čekus un maršruta
lapu.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Mihailam Sorokinam (/adrese/);
- Līgai Slišānei (/adrese/ );
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- Ropažu mūzikas – mākslas skolai „Rodenpois”;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
2.§
Par finansiālu atbalstu Ropaţu novada iedzīvotājam Kristeram Čudaram
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un Jura
Docenko futbola skolas „Alberts”, reģ. Nr.40008125817, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 30 -10,
Rīga LV-1010, 22.08.2011. iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju
Kristeru Čudaru piedalīties Baltijas valstu Bērnu futbola Čempionu līgas turnīrā Turcijā, Alanjā
2011.gada oktobrī.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt Ls 100 Jura Docenko futbola skolai „Alberts”, reģ. Nr.40008125817,
juridiskā adrese Ģertrūdes iela 30 - 10, Rīga, LV 1010, konta nr.
LV31HABA05520551020555602, Kristera Čudara (personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīves vieta adresē /adrese/, sacensību izdevumu daļējai segšanai Baltijas valstu
Bērnu futbola Čempionu līgas turnīrā Turcijā, Alanjā 2011.gada oktobrī, no Ropažu sporta
centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Kristeram Čudaram (/adrese/ );
- Jura Docenko futbola skolai „Alberts” (Ģertrūdes iela 30 -10, Rīga LV 1010);
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Uzdot Ropažu sporta centra vadītājai E.Eglājai kontrolēt lēmuma izpildi.
3.§
Par dalības maksas segšanu Ropaţu novada florbola komandai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un Ropažu
novada florbola komandas 06.09.2011. iesniegumu ar lūgumu segt dalības maksu Rīgas
10.atklātajā čempionātā florbolā.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”- nav, „Atturas”1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt Ls 250 Florbola klubam „Rīgas Lauvas”, juridiskā adrese Malienas 89,
Rīga, LV 1064, reģ. Nr. 40008070383, konta nr. DnB Nord LV18RIKO 0002013059502
Ropažu novada komandas dalības maksu Rīgas 10.atklātajā čempionātā florbolā, no Ropažu
sporta centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.
3. Uzdot Ropažu sporta centra vadītājai E.Eglājai kontrolēt lēmuma izpildi.
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4.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropaţu vidusskolas – Kultūras un izglītības centra
savienojošā koridora ūdens noteksistēmas rekonstrukcijai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas iesniegumu un SIA
„Jumtinieks”, juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-6, Rīga, LV 1011, reģistrācijas Nr. 40103308503,
apsekošanas aktu Nr. AP080911 un tāmes projektu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt 905,89 Ls (t.sk., PVN 22%) Ropažu vidusskolas – Kultūras un izglītības centra
savienojošā koridora ūdens noteksistēmas rekonstrukcijai un slēgt līgumu ar SIA
„Jumtinieks”, juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-6, Rīga, LV 1011, reģistrācijas Nr.
40103308503, Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu sporta centram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu vidusskolai;
- Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centram;
- SIA „Jumtinieks” (Lāčplēša iela 21-6, Rīga, LV 1011).
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
5.§
Par L.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 19.08.2011. saņemto J.B., personas kods /personas kods/,
19.08.2011. iesniegumu par L.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas /adrese/, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 30.08.1993. L.B. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja L.B. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/, uzaicinājumu (Nr.
11-4/22) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 12.septembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā
/adrese/ saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 12.09.2011. L.B. neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/.
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.”;
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Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt L.B. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
L.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- L.B. 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;
- J.B. uz deklarēto dzīves vietu (/adrese/);
3. Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
6.§
Par M.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.08.2011. saņemto Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ.
Nr. 40103163202 pilnvarotās personas Gunta Graudiņa, personas kods /personas kods/,
iesniegumu par M.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegtās ziņas
par deklarētās dzīvesvietas /adrese/, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 22.03.2004. M.B. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja M.B. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/, uzaicinājumu (Nr.
11-4/18) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 12.septembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā
/adrese/, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 12.09.2011. M.B. neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/.
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.”;
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Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma
pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt M.B. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
M.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- M.B. 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,;
- Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103163202 pilnvarotajai personai Guntim
Graudiņam uz juridisko adresi (Cēsu iela 31 k-8, Rīga, LV 1012);
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
7.§
Par E.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.08.2011. saņemto Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ.
Nr. 40103163202 pilnvarotās personas Gunta Graudiņa, personas kods /personas kods/,
iesniegumu par E.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegtās ziņas
par deklarētās dzīvesvietas /adrese/ anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 22.03.2004. E.B. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja E.B. uz viņa deklarēto dzīvesvietu /adrese/, uzaicinājumu (Nr. 114/19) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 12.septembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā
/adrese/, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 12.09.2011. E.B. neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē /adrese/.
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.”;
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Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt E.B. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
E.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- E.B. 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;
- Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103163202 pilnvarotajai personai Guntim
Graudiņam uz juridisko adresi (Cēsu iela 31 k-8, Rīga, LV 1012);
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
8.§
Par A.K. un M.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.08.2011. saņemto Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ.
Nr. 40103163202 pilnvarotās personas Gunta Graudiņa, personas kods /personas kods/,
iesniegumu par A.K., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un M.K.,
personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgais bērns) sniegtās ziņas
par deklarētās dzīvesvietas /adrese/, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 22.03.2004. A.K. un M.K. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja A.K. uz viņas deklarēto dzīvesvietu /adrese/, uzaicinājumu (Nr.
11-4/20) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 12.septembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā /adrese/, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 12.09.2011. A.K. neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
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2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt A.K. un M.K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/,
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
A.K., personas kods /personas kods/, un Personas nepilngadīgā bērna M.K., personas kods
/personas kods/ sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- A.K. 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;
- Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103163202 pilnvarotajai personai Guntim
Graudiņam uz juridisko adresi (Cēsu iela 31 k-8, Rīga, LV 1012);
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
9.§
Par A.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.08.2011. saņemto Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ.
Nr. 40103163202 pilnvarotās personas Gunta Graudiņa, personas kods /personas kods/,
iesniegumu par A.K., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegtās ziņas
par deklarētās dzīvesvietas /adrese/ anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 22.03.2004. A.K. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/.
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 26.08.2011.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja A.K. uz viņa deklarēto dzīvesvietu /adrese/, uzaicinājumu (Nr. 114/21) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2011.gada 12.septembrim, lai uzrādītu
dokumentus, kas apliecina viņa tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā
/adrese/, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 12.09.2011. A.K. neieradās un telefoniski nav informējis par tiesisko pamatu apmesties
uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - /adrese/.
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.”.
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt A.K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
A.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- A.K. 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;
- Danske Bankas AS filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103163202 pilnvarotajai personai Guntim
Graudiņam uz juridisko adresi (Cēsu iela 31 k-8, Rīga, LV 1012);
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
10.§
Par S.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.08.2011. saņemto S.P., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par viņas, (turpmāk tekstā – Persona) sniegtās ziņas par deklarētās dzīvesvietas
/adrese/ anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
No 16.01.2006. S.P. deklarētā dzīvesvieta ir /adrese/.
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 likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem,
pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;
nolēma - anulēt S.P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/,
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
S.P., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu /adrese/.
2. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- S.P. uz faktisko dzīvesvietu /adrese/, saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu;
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
Sēdē plkst. 14.35 ierodas Ropaţu novada domes deputāts R.Skrebs.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI
11.§
Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 05.09.2011. iesniegto D.Š., personas
kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Rīgas ielā 12 - 17, istaba Nr.2, Ropažos, Ropažu novadā, LV 2135 un pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.09.2011. sēdes atzinums Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas ielā 12 - 17, istaba
Nr.1, īres līgumu ar D.Š. uz laiku no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.
2. D.Š. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- D.Š. (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 19.08.2011. iesniegto I.Š., personas
kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī Pārupes -5, Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135 un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.09.2011. sēdes atzinums Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Parupes-5, īres līgumu ar
I.Š. uz laiku no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.
2. I.Š. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- I.Š. (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.09.2011. iesniegto P.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta adresē /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” - 23, Tumšupe, Ropažu novadā, LV 2135 un
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta
otro daļu.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.09.2011. sēdes atzinums Prot. Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, „Zītari 5” - 23, īres līgumu ar P.S. uz
laiku no 01.09.2011. līdz 29.02.2012.
2. P.S. noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- P.S. (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
12.§
Par projekta izstrādi Zaķumuiţas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas izveidei
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2011.gada 9.septembra iesniegumu par
projekta izstrādi Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas izveidei un uzklausot
I.Grigorjeva pamatojumu šajā jautājumā.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzsākt izpētes un projektēšanas darbus Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupas izveidei Zaķumuižas klubā (Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā, LV 2133).
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2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei organizēt izpētes un projektēšanas darbus
Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas izveidei Zaķumuižas klubā (Parka ielā
6, Zaķumuižā, Ropažu novadā, LV 2133).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
13.§
Par Ropaţu novada informācijas centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Ropažu novada informācijas centra vadītājas p.i. Aurēlijas Binānes sagatavoto Ropažu
novada informācijas centra nolikuma projektu.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada informācijas centra nolikumu jaunā redakcijā.
2. Uzdot Ropažu novada informācijas centra vadītājai p.i. Aurēlijai Binānei iepazīstināt
darbiniekus ar nolikumu.
3. Noteikt, ka Ropažu novada informācijas centra nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
parakstīšanas.
4. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ropažu novada informācijas
centra nolikums, apstiprināts ar Ropažu novada domes 21. 09. 2005. gada lēmumu (protokols
Nr.8 (12), 4§).
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nosūtīt lēmumu
Ropažu novada informācijas centra vadītājai p.i. Aurēlijai Binānei.
14.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra nolikuma apstiprināšanu
jaunā redakcijā
Izskatot S.Megeres-Klevinskas sagatavoto Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības
centra nolikuma projektu.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, I.Līdacis, A.Cibuļskis,
A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 3 balsis
(Z.Blaus, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra nolikumu jaunā
redakcijā.
2. Uzdot S.Megerei-Klevinskai informēt un iepazīstināt Ropažu novada pašvaldības Kultūras
un izglītības centra darbiniekus ar nolikumu.
3. Noteikt, ka Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra nolikums stājas spēkā
nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
4. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: Ropažu novada pašvaldības
Kultūras un izglītības centra nolikums, kurš apstiprināts ar Ropažu novada domes
24.02.2010.gada sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 9.§);
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nosūtīt lēmumu:
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-

Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājai S.Megerei – Klevinskai;
Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centra pārraudzībā esošajām iestādēm:
Zaķumuižas pamatskolai, Ropažu vidusskolai, Ropažu Mūzikas un mākslas skolai
„Rodenpois”, PII „Annele”, Zaķumuižas bibliotēkai, Ropažu novada informācijas centram.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Dzērvēni”, Ropaţu novads
Izskatot D.G., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, 01.09.2011.
iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam
„Dzērvēni”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 010 0221, tika konstatēts:
Zemes gabala „Dzērvēni”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 010 0221, 0.2606 ha
platībā īpašniece ir D.G., personas kods /personas kods/;
Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
Ropažu novada Teritorijas plānojumam un izmantošanas mērķim;
Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, 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 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Dzērvēni”, Ropažu novads, zemes vienības kadastra Nr.8084 010
0221, platība 0.2606 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.2606 ha).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašuma „Dzērvēni”, Ropažu novads, īpašniecei D.G., /adrese/;
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
16.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Mucenieki” - 15, Ropaţu novads
Izskatot R.P., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, 25.08.2011.
iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam
„Mucenieki” - 15, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 006 0024, tika konstatēts:
Zemes gabala „Mucenieki” - 15, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 006
0024, 0.22 ha platībā īpašniece ir R.P., personas kods /personas kods/;
Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
reālajam zemes vienības izmantošanas mērķim;
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Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, 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 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Mucenieki” – 15, Mucenieki, Ropažu novads, zemes vienības
kadastra Nr.8084 006 0024, platība 0.22 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu, nosakot sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.22 ha).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašuma „Mucenieki” - 15, Ropažu novads, īpašniecei R.P., /adrese/;
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
17.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Straumēni 4”, Ropaţu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes
ierosinājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam
„Straumēni 4”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 008 0485, tika konstatēts:
Zemes gabals „Straumēni 4”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 008 0485, 0.3129
ha platībā ir piekritīgs Ropažu novada pašvaldībai;
Pašreizējais lietošanas mērķis – daudzstāvu autostāvvietu apbūve (kods 1106);
Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst
reālajam zemes vienības izmantošanas mērķim;
Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, 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 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Zemes gabalam „Straumēni 4”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 008 0485,
0.3129 ha platībā veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.3129 ha).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
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Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
18.§
Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Dreimaņi”, Ropaţu novads
Izskatot V.Ū., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, 19.08.2011.
iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmežošanu 0.2ha platībā, zemes vienībai ar kadastra
Nr. 8084 009 0090 un Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes
Gremzes sniegto informāciju:
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu
novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un Ropažu novada domes
25.03.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” 9.3.10.
punktu ”LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (L)” – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas
nosaka, ka lauksaimniecības zemju apmežošanu veic saskaņā ar LR likumdošanu,
pamatojoties uz Ropažu novada domes lēmumu.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Dreimaņi” zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 8084
009 0090 – 0.2 ha platībā, īpašniekam V.Ū., apmežot LR likumdošanā noteiktā kārtībā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašniekam V.Ū., /adrese/;
- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
19.§
Par lauksaimniecības zemes apmeţošanu īpašumā „Ragāres”, Ropaţu novads
Izskatot V.G., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/, 25.07.2011.
iesniegumu par lauksaimniecības zemes apmežošanu 4.0ha platībā, zemes vienībai ar kadastra
Nr.8084 011 0193 un Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes
Gremzes sniegto informāciju:
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu
novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un Ropažu novada domes
25.03.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” 9.3.10.
punktu ”LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (L)” – citi noteikumi, apakšpunktu 4, kas
nosaka, ka lauksaimniecības zemju apmežošanu veic saskaņā ar LR likumdošanu,
pamatojoties uz Ropažu novada domes lēmumu,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut nekustamā īpašuma „Ragāres” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 011 0193
– 4.0 ha platībā, īpašniecei V.G., apmežot LR likumdošanā noteiktā kārtībā ar nosacījumu
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saskaņot ar HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļu, Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi, Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašniecei V.G., /adrese/;
- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam „Ūdukši”
Izskatot nekustamā īpašuma “Ūdukši” īpašnieka P.S., personas kods /personas kods/,
dzīvesvieta adresē /adrese/, 23.08.2011. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Ūdukši”,
Ropažu novads, ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0026, 13.0 ha platībā atdalīt divus zemes
gabalus 6.00ha un 4.00ha platībā.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Ūdukši”, kadastra Nr.8084 010 0026, 13.0 ha kopplatībā, sastāv no 1
(vienas) zemes vienības.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar Ropažu
novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma
grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atļaut P.S., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/ veikt nekustamā īpašuma
“Ūdukši”, kadastra Nr.8084 010 0026, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0026
sadali, veidojot divas jaunas zemes vienības, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši
Būvvaldes izsniegtajam darba uzdevumam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
21.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropaţu ciema teritorijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto V.C., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/,
iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un 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;
15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijās
ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības
zemes iznomāšanu,
kā arī saskaņā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropažu
novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu”,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.
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atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz minēto zemes gabalu esošo zemes nomas līgumu ar V.C., personas kods /personas
kods/, ar 01.10.2011.
2. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldībai Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- V.C. (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
22.§
Par zemi zem pašvaldībai piekrītošajām ēkām „Liģeri”, Ropaţu novads, piekritību
Ropaţu novada pašvaldībai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par pašvaldības nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 8084 016 0119 uz kura atrodas pašvaldībai piekrītoša ēka ar
nosaukumu Liģeri-2, piekritību Ropažu novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka:
1. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes (padomes)
lēmumu, ………par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos ”noteiktajā termiņā.”
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.
pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību
pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrim
gadījumos, kad: …….3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai …..pašvaldības
domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”
Savukārt šeit citētā likuma 6. panta astotās daļas noteikumi nosaka, ka: “lauku apvidu un
pilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. Decembrim ……nav pieņemts un Valsts zemes
dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums …..par zemes piederību, piekritību
vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves fondā.”
2. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes sniegtā
informācija, kas izriet no Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļas rīcībā
esošiem datiem par pašvaldības īpašumu „Liģeri 2”, ka minētajā īpašumā esošās ēkas un
būves ir pašvaldībai piekritīgs objekts. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1.
oktobra noteikumu nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes
fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt
lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot
rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz
pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru
kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums
ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”
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3. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta trešās daļas noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas.”
Pašvaldības īpašums „Liģeri 2” sastāv no dzīvojamās ēkas un ekspluatāciju nodrošinošā stāvoklī
tiek uzturēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot.
Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav,
„Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās K.T.Hēla,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zeme zem pašvaldības īpašumu „Liģeri 2” ir piekritīga Ropažu novada
pašvaldībai ~ 0.42 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zeme dabā uzmērot) saskaņā ar pielikuma
projektu;
2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8084 016 0119 nekustamā īpašuma adresi
„Aizliģeri”, Lielkangari, Ropaţu novads, LV 2135 (adresācijas kods 108);
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV – 1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
23.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 270”, Ropaţu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot I.L., personas kods /personas kods/, dzīv. adresē /adrese/, iesniegumu ar lūgumu piekrist
zemes gabala d/s „Tumšupe Nr.270” reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa I.L.
(I.L.) vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistošos apstākļus, tika konstatēts:
Darījumu apliecinošs dokuments – dāvinājuma līgums no 07.09.2011.
Dāvinātājs – J.L., personas kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/;
Apdāvinātais – I.L., personas kods /personas kods/, dzīvojošs /adrese/;
Pieprasījumā norādītā zemes platība un tās līdzšinējās un turpmākās izmantošanas mērķis
– 0,103 ha, d/s „Tumšupe Nr. 270”, kadastra Nr. 8084 004 0122 - individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601);
Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;
Ropažu novada domes teritorijas plānojums un tā saistošie noteikumi Nr.7 apstiprināti ar
Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību, un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.09.2011.
sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma d/s „Tumšupe Nr. 270”, kadastra Nr.8084 004 0122, 0.103 ha
platībā iegūšanai īpašumā uz I.L. (I.L.) vārda, ar zemes izmantošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- I.L. (/adrese/).
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- Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV-1084.
- Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
24.§
Par pašvaldības izglītības iestāţu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.10.2011.
Pamatojoties uz 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
Ropažu novada pašvaldības 24.08.2011. saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par grozījumiem Ropažu
novada pašvaldības 26.01.2011. sasitošos noteikumos Nr.3 „Par Ropažu novada pašvaldības
budžetu”.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaksas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs vienam
skolēnam/audzēknim ar 01.10.2011.:
- Ropažu vidusskola – 38.79 Ls/mēn.;
- Zaķumuižas pamatskola, t.sk., pirmsskola – 64.19 Ls/mēn.;
- PII Annele – 84.76 Ls /mēn.
(aprēķins pielikumā).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu vidusskolai;
- Zaķumuižas pamatskolai;
- PII „Annele”;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba speciālistam A.Cibuļskim;
- Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.
25.§
Par R.B. iesniegumu
Izskatot 14.09.2011. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto R.B., personas kods /personas kods/,
dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par viņa meitas G.B., personas kods /personas kods/,
audzināšanu un izglītošanu privātā licencētā pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII)
„CreaKids” maksas daļēju kompensāciju un pamatojoties uz pievienotajiem dokumentiem.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Domiņš”, reģ. Nr.40103321094, juridiskā adrese: Kastrānes iela 5a,
Rīga, LV 1084, par G.B., personas kods /personas kods/, maksas daļēju kompensāciju.
2. Līguma termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2011.gada 31.decembrim.
3. Samaksu līdz Ls 50.00 mēnesī veikt no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
saskaņā ar līgumu, SIA „Domiņš” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā
laika posmā.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim noslēgt līgumu ar SIA
„Domiņš”.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļa.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- R.B. (/adrese/);
- SIA „Domiņš” (Kastrānes iela 5a, Rīga, LV 1084);
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba speciālistam A.Cibuļskim.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
26.§
Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājas A.Rubenes sagatavoto
lēmumprojektu par Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu Ropažu
novada domes priekšsēdētāja saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līgumu ar Ropažu novada domes
priekšsēdētāju Ivaru Gailīti – priekšsēdētāja saimnieciskās un organizatoriskās darbības
nodrošināšanai:
Īpašnieka uzvārds, personas kods, adrese

Telefona marka,
Mobilā telefona Nr.
Pieslēguma nodrošinātājs
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Ivars Gailītis
personas kods /personas kods/
/adrese/
NOKIA E52
29294680
Latvijas Mobilais Telefons
līdz 31.12.2011.
izpildvara
Ropažu novada domes priekšsēdētāja darba organizēšanai

2. Noteikt mobilā telefona atlīdzības limitu Ls 25,00 mēnesī;
3. Līgums stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri līdz 2011.gada 31.decembrim;
4. Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līgumu parakstīšanu mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada domes priekšsēdētājam Ivaram Gailītim;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
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27.§
Par līguma noslēgšanu ar audţuģimeni
Izskatot Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes iesniegto līguma projektu un
pamatojoties uz:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība palīdz
audžuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošina neieciešamos sociālos pakalpojumus;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta ceturto daļu „Bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināma aprūpe ģimeniskā vidē – audžuģimenē,
pie aizbildņa, un tikai tad, ja tas nav iespējams, aprūpe tiek nodrošināta ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”;
Bāriņtiesu likuma 25.panta trešo daļu, kas uzliek par pienākumu Ministru kabinetam noteikt
audžuģimeņu finansēšanas kārtību;
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
24.punktu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībai noslēgt līgumu starp pašvaldību, kuras
izveidotā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un viens no
laulātajiem, kas ieguvuši audžuģimenes statusu, kā arī noteikumu 3.pielikumu;
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.44., 45., 47., 48., 49, 50.punktu, kas nosaka pabalsta apmēru un izmaksas kārtību
audžuģimenei;
Ropažu novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ropažu novadā,” kas nosaka pabalsta apmērus audžuģimenēm;
Bauskas novada bāriņtiesas 2011.gada 31.maija lēmumu Nr. 1-6/74 par audžuģimenes statusa
piešķiršanu R.L.;
Ropažu bāriņtiesas lēmumu Nr. 1-6/55.2011. par N.B. ievietošanu audžuģimenē;
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar R.L., personas kods /personas kods/, par N.B., personas kods /personas
kods/, ievietošanu audžuģimenē. Līguma termiņš 1 (viens) gads.
2. Līguma apmaksa izdarāma no sociālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ropažu novada
pašvaldības sociālā dienesta iesniegto sarakstu.
3. Atbildīgais par līguma izpildi - Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Zunde.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
28.§
Par dzīvokļu īpašumu „Straumēni - 2” dz.18 un Vidzemes prospekts 2 dz.19 izveidošanu
un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingrīdas Zundes 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;
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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. 1170. Nekustamais īpašums „Straumēni 2”, Zaķumuiţa, Ropaţu novads, LV 2133, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 008
0243, platība 0,0686 ha. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv
no: piecstāvu dzīvojamās ēkas ar trīsdesmit dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība
1525,90 kvm, dzīvojamās mājas kopējā platība 1913,75 kvm. Dzīvojamās mājas īpašnieks
Ropažu pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039;
Ropažu pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999.gada 17.maija Izziņu Nr.18,
kurā dzīvokļa īpašumam Nr.18 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 660/15259;
Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1236. Nekustamais īpašums Vidzemes
prospekts 2, Zaķumuiţa, Ropaţu novads, LV 2133, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.
8084 008 0260, platība 0,201 ha. Uz zemesgabala atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka.
Nekustamais īpašums sastāv no: 3-stāvu dzīvojamās ēkas ar 24 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu
kopējā platība 1271,00 kvm, dzīvojamās mājas kopējā platība 1913,75 kvm. Dzīvojamās
mājas īpašnieks Ropažu pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039;
Ropažu pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999.gada 3.decembra Izziņu Nr.21,
kurā dzīvokļa īpašumam Nr. 19 noteikta kopīpašuma domājamā daļa –753/12710;
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu –
„Straumēni - 2” dz.18, Zaķumuiţa, Ropaţu novads, LV 2133, mājas un zemes
kopīpašuma 660/15259 domājamās daļas.
2. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu –
Vidzemes prospekts 2 dz. 19, Zaķumuiţa , Ropaţu novads, LV 2133, mājas un zemes
kopīpašuma 753/12710 domājamās daļas.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
29.§
Par dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vilkme”
līgumprojektu par dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī:
ievērojot likuma par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas realizēšanu, organizējot pašvaldības iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana),
ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. Panta pirmās daļā noteikto, ka pašvaldība
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka
Publisko iepirkuma likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu ar tādas institūcijas
sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt
sniedz pakalpojumus pasūtītājam;
ievērojot, ka pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vilkme” kapitāldaļu 100%
apmērā īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, tādejādi tai ir pilnīga kontrole pār
kapitālsabiedrību;
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ievērojot, ka pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vilkme” un Ropažu novada
pašvaldība 2011. gada 1. februārī noslēgusi līgumu par Ropažu novada administratīvajā
teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi”;
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”2 balsis (K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vilkme” līgumu par dalīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ropažu novadā uz laiku līdz 2021.gada 1.februārim;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim līdz 01.12.2011. organizēt
priekšlikumu izskatīšanu par dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma
nosacījumiem, t.sk., atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, līguma termiņu, u.c.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim organizēt līguma sagatavošanu
un noslēgšanu.
30.§
Par pagarinātās dienas grupas 2. – 5. klašu skolēniem izveidi Zaķumuiţas pamatskolā
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.09.2011. reģ. Nr. 2092 Zaķumuižas pamatskolas direktora
I.Grigorjeva 2011.gada 9.septembra iesniegumu par pašvaldības finansējumu pagarinātās grupas
izveidei un uzturēšanai Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolā un uzklausot I.Grigorjeva
motivētu pamatojumu šajā jautājumā.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot pagarināto dienas grupu 2. – 5. klašu skolēniem Zaķumuiţas pamatskolā ar
darba laiku no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00, nosakot grupas minimālo dalībnieku skaitu – 20
skolēni un paredzot pedagoga amatalgas likmi 310 Ls mēnesī.
2. Samaksu līdz 31.12.2011. veikt no Ropažu novada pašvaldības Attīstības budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
31.§
Par finanšu līdzekļu atbalstu pirmskolas bērnu vecākiem
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldībā 05.09.2011. reģ. Nr.2050 J.S. 05.09.2011. iesniegumu ar
priekšlikumiem par finansu atbalstu 100 – 130 Ls mēnesī bērnu vecākiem, kuru bērni ir ārpus
rindas Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības
iestādes izveidošanu.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.10,
saskaņā ar Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Bērniem, kuriem Ropažu novada pašvaldība nevar nodrošināt izglītošanu ar vietu pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 31.12.2011. veikt daļēju
maksas kompensāciju:
1.1. ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrētām licencētām pirmskolas izglītības
iestādēm līdz Ls 50.00 mēnesī;
1.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām licencētām pirmskolas izglītības
iestādēm ne vairāk kā apstiprinātā gada budžeta pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādēs (2011.gadā Ls 84.00).
2. Samaksu veikt noslēdzot līgumu ar licencētām pirmskolas izglītības iestādēm. Samaksas
apmēru pārskatīt apstiprinot kārtējo pašvaldības budžeta gadu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai, lēmumu nosūtīt:
- J.S. (adresē /adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības izglītības darba speciālistam A.Cibuļskim.
32.§
Par dzīvojamās platības īres tiesību piešķiršanu un īres līguma slēgšanu ar
Igoru Grigorjevu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 06.09.2011. reģ. Nr.2060 Zaķumuižas pamatskolas direktora
Igora Grigorjeva 06.09.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam īres tiesības un slēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu adresē Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV
2133, uz darba tiesisko attiecību laiku.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8, saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ar grozījumiem 26.pantu
piešķirt īres tiesības un slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par Ropažu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvojamām telpām (dienesta dzīvoklis) adresē
Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, ar Zaķumuižas
pamatskolas direktoru Igoru Grigorjevu, personas kods /personas kods/, uz darba tiesisko
attiecību laiku.
2. Uzdot SIA „Vilkme” viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par
dzīvojamām telpām (dienesta dzīvoklis) adresē Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža,
Ropažu novads, LV 2133.
3. I.Grigorjevam viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par
dzīvojamām telpām (dienesta dzīvoklis) adresē Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža,
Ropažu novads, LV 2133.
4. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas. Ja I.Grigorjevs līgumu viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka
I.Grigorjevs no līguma slēgšanas ir atteicies.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolas direktoru I.Grigorjevam.
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
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- SIA „Vilkme”;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
33.§
Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ar grozījumiem
par dzīvojamās platības īres līguma pārslēgšanu, „Aizliģeri”, Lielkangari, Ropaţu novads,
LV 2135
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 22.08.2010. saņemto reģ. Nr.1966 A.R., personas kods
/personas kods/, 22.08.2011. iesniegumu ar lūgumu pārslēgt īres līgumu nekustamajā īpašumā
„Aizliģeri”, Lielkangari, Ropažu novads, LV 2135 (bijušais nosaukums „Liģeri”2, Kākciems,
Ropažu novads, LV 2135) uz viņas vārdu un konstatējot, ka dzīvojamās platības īrniece – J.M.
(A.R. meita) no 21.06.2011. deklarējusies dzīvesvietas adresē /adrese/.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8, saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt īres tiesības un pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par Ropažu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvojamām telpām adresē „Aizliģeri”,
Lielkangari, Ropažu novads, LV 2135, ar A.R., personas kods /personas kods/, pamatojoties
uz to, ka J.M. (A.R. meita) no 21.06.2011. deklarējusies dzīvesvietā adresē /adrese/.
2. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0.028Ls/m2, mēnesī 2.44 Ls (0.028Ls x 87.0m2).
3. Īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku ar nosacījumu, ka pēc pirmā un katra nākošā īres
gada Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības pārskatīt īres termiņus un maksas.
4. Uzdot juriskonsultam O.Ašmanim viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt
īres līgumu par dzīvojamām telpām adresē „Aizliģeri”, Lielkangari, Ropažu novads, LV
2135.
5. A.R. viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par dzīvojamām
telpām adresē „Aizliģeri”, Lielkangari, Ropažu novads, LV 2135.
6. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas. Ja A.R. līgumu viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanas brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka A.R. no līguma
slēgšanas ir atteikusies.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- A.R. (/adrese/);
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
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34.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu iekšējo elektrotīklu tehnisko bojājumu novēršanai
Ropaţu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā adresē – „Veckangari”, Kangaros,
Ropaţu novadā, LV 2135
Saskaņā ar Dzīvokļu komisija 10.08.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.7 5.§ par J.M. reģistrēšanu
Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, kurā
tika nolemts : „Uzdot SIA „Ciemats” apsekot dzīvesvietas situāciju dabā, konstatēt un novērst
elektrības līnijas tehniskos bojājumus Ropažu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā adresē
– „Veckangari”, Kangaros, Ropažu novadā, LV 2135” un SIA „Ciemats” iesniegto finanšu
aprēķinu (tāme) par iekšējo elektrotīklu tehnisko bojājumu novēršanas darbiem Ropažu novada
pašvaldības nekustamajā īpašumā adresē – „Veckangari”, Kangaros, Ropažu novadā, LV 2135.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8, saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Saskaņā ar SIA „Ciemats” iesniegto finanšu aprēķinu (tāmi) piešķirt finanšu līdzekļus
234.30 Ls apmērā (t.sk. PVN 22%) iekšējo elektrotīklu tehnisko bojājumu novēršanai
Ropažu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā adresē – „Veckangari”, Kangaros, Ropažu
novadā, LV 2135.
2. Finanšu līdzekļus piešķirt no Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta
līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „Ciemats”;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
35.§
Par grozījumiem Ropaţu novada pašvaldības 22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.31
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropaţu novadā”
Izskatot Sociālo jautājumu komitejas priekšlikumu par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgo ģimeņu
bērniem, kuri apgūst pirmskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs, izvērtējot
Ropažu novada pašvaldības 22.12.2010. saistošos noteikumus Nr.31 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ropažu novadā”, un nepieciešamību veikt izmaiņas
atcelt Saistošo noteikumu Nr.31 VII . daļas 27.2. punktu ,
ieviest papildinājumus 27.4 punktā. – brīvpusdienas bērniem , kuri mācās pašvaldības
skolās no 1.kl. līdz 12.kl.,
izveidot jaunu punktu 27¹ – Tiesības saņemt brīvpusdienas ( vienu ēdienreizi –
pusdienas) trūcīgo ģimeņu pirmskolas vecuma bērniem, kuri apgūst pirmskolas izglītības
programmu pašvaldības izglītības iestādēs.
Konstatēts, ka izmaiņas nepieciešamas, jo spēkā esošajos saistošajos noteikumos Nr.31 27.2.
punktā paredzēts pabalsts Ls 15,00, ko izmaksā 1 reizi 3 mēnešos ir nepietiekošs, nenosedz
pusdienu izmaksu, kas ir par iemeslu daudzām trūcīgām ģimenēm nevest bērnus uz pirmskolas
izglītības iestādi (turpmāk PII), tai skaitā, bērniem, kuriem ir obligātā pirmskolas izglītības
apmācība, tāpēc ir nepieciešamas izmaiņas, paredzēt brīvpusdienas (vienu ēdienreizi) PII
iestādes trūcīgo ģimeņu audzēkņiem.
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz „Sociālās pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 34. panta 2 daļu – „Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā
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vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai”.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9, saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8.,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 27.09.2011. saistošo noteikumu Nr.10 „Par
grozījumiem 22.12.2010. saistošos noteikumos Nr.31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ropažu novadā”” projektu.
2. Ropažu novada pašvaldības 27.09.2011. saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 31 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novadā” pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
un reģionālās attīstības ministrijai.
Sēdes pārtraukums no plkst. 15.20 līdz plkst. 15.40
DAŢĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
36.§
Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Bajāri 122”,
Bajārkrogs, Ropaţu novads un minētā zemes gabala iznomāšanu
Izskatot T.P., personas kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, 2011.gada 15.septembra
iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala d/s „Bajāri 122”, kadastra
Nr.8084 018 0379 iznomāšanu.
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
Līdz „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiņam 2009.gada 31.augustam
Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz 2010.gada 31.maijam
nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu;
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu persona, kurai zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai;
Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanas, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.maijam;
Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 30.08.2005.
MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un 30.10.2007. MK noteikumiem Nr.
735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. Zemes nomas maksa par gadu tiek
aprēķināta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.oktobra;
Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;
No T.P. ir saņemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības uz lietošanā
bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un zemes
ierīcību” 9. pantu, 33. panta 2. daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
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privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. pantu, 30.08.2005. MK
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību ”, 30.10.2007. MK noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”;
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 018 0379, lietotājai T.P. zemes lietošanas
tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
2. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 8084 018 0379, adrese „Bajāri 122”, Bajārkrogs,
Ropažu novads, LV-2135, 0.065 ha platībā ir piekritīgs Ropažu novada pašvaldībai.
3. Iznomāt T.P., personas kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, zemesgabalu ar kadastra
Nr.8084 018 0379, 0.065 ha platībā, no 2011.gada 1.oktobra uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot
par to zemes nomas līgumu.
4. Uzdot T.P. legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņai piekritīgās būves.
5. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Zemes
nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.oktobra.
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.oktobrim.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
37.§
Par adreses piešķiršanu Valsts meţa dienesta bilancē esošajam ugunsnovērošanas tornim
Silakrogs, ar kadastra apzīmējumu 8084 007 0039 001, Ropaţu novadā
Izskatot LR Zemkopības ministrijas, juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV 1010,
pilnvarotās personas Anša Čakstes, personas kods /personas kods/, 2011.gada 14.septembra
iesniegumu par adreses piešķiršanu Valsts meža dienesta bilancē esošajam ugunsnovērošanas
tornim Silakrogs, ar kadastra apzīmējumu 8084 007 0039 001, Ropažu novadā, tika konstatēts:
Ugunsnovērošanas torņa Silakrogs, ar kadastra apzīmējumu 8084 007 0039 001 īpašnieks Latvijas valsts Zemkopības ministrija;
Ugunsnovērošanas torņa Silakrogs, ar kadastra apzīmējumu 8084 007 0039 001 lietotājs –
Valsts meža dienests;
zemes vienības adrese „Rīgas pilsētas meži”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 007 0039;
Pašreizējais lietošanas mērķis zemes vienībai – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201;.
Izvērtējot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekutamā īpašuma
reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas
plānojumu;
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt adresi „Ugunsnovērošanas tornis Silakrogs”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 007
0039.
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2. Noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
3. Uzdot Personālvadības vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
3.1. Latvijas valsts Zemkopības ministrijai (Republikas laukums 2, Rīga, LV 1010);
3.2. Valsts meža dienestam (13. janvāra iela 15, Rīga, LV 1932);
3.3. Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālai nodaļai (Puškina iela 14, Rīga, LV 1050).
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
38.§
Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Prieţmeţi”,
Ropaţu novads
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. un 14.punktiem, Ministru
kabineta 09.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
61., 63. un 67.punktiem, izskatot SIA „Norton Pluss”, reģistrācijas Nr. 40103352840,
09.09.2011. reģistrēto iesniegumu Nr.2030 par nekustamā īpašuma „Priežmeži”, kadastra Nr.
8084 012 0080 detālplānojuma izstrādi,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam „Priežmeži”, kadastra Nr.8084 012
0080 un Nr. 8084 012 0103, 22.24 ha platībā.
2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ropažu novada pašvaldības būvvaldes
vadītāju A.Lindi.
3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu projektu Nr.1.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam noslēgt līgumu starp
plānojuma ierosinātāju un Ropažu novada pašvaldību par detālplānojuma izstrādi un tā
finansēšanu par ierosinātāja līdzekļiem.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Peldu iela 25, Rīga, LV 1494).
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
39.§
Par atļauju Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam savienot
amatus
Izskatot Ropažu novada izpilddirektora J.Putniņa, personas kods /personas kods/, 21.09.2011.
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot izpilddirektora amatu ar Salaspils novada domes deputāta
amatu, konstatēja:
1. 2009.gada 6.jūnijā J.Putniņš ievēlēts par Salaspils novada domes deputātu.
2. 2011.gada 19.jūlijā J.Putniņš iecelts par Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta 1.daļas
14.punktā noteikts, ka izpilddirektors ir valsts amatpersona.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta 1.daļas
15.punktā noteikts, ka pašvaldības domes deputāts ir valsts amatpersona.
5. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7.panta
5.daļu, pašvaldību izpilddirektoriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar
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1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, LR Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
6. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 11.punktu tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata izpilddirektoru, tātad tikai dome var lemt par atļauju J.Putniņam savienot
valsts amatpersonas amatus.
7. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 8¹.panta
5.daļas 2.punktu institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai
attiekšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.
8. Izvērtējot J.Putniņa darba pienākumus Ropažu novada pašvaldībā un deputāta pienākumus
Salaspils novada domē, secināms, ka Ropažu novada izpilddirektora amata savienošana ar
Salaspils novada domes deputāta pienākumu pildīšanu nerada interešu konfliktu un nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
9. Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonas darbībā” 8¹.panta 5.daļu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”- 2 balsis
(A.Kleins, R.Skrebs), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atļaut Jurim Putniņam, personas kods /personas kods/, savienot Ropažu novada domes
izpilddirektora amatu ar Salaspils novada domes deputāta amatu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta otro daļu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV 1010) viena
mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
40.§
Par izlīguma apstiprināšanu ar P.Š. administratīvajā lietā Nr. A42994609 (A42-01351-11/6)
Sēdes vadītājs I.Gailītis informē, ka administratīvajā lietā iesaistītā puse P.Š. informējusi, ka nav
saņēmusi Administratīvā līguma projektu, tādēļ sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu - Ropažu
novada domes 27.09.2011. sēdē atlikt jautājuma par izlīguma apstiprināšanu ar P.Š.
administratīvajā lietā Nr. A42994609 (A42-01351-11/6) izskatīšanu, un lūdz klātesošajiem
deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdē atlikt jautājuma par izlīguma apstiprināšanu ar
P.Š. administratīvajā lietā Nr. A42994609 (A42-01351-11/6) izskatīšanu.
41.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.P., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukta Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Zaļā iela 8”-17,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Zaļā iela 8”-17, kadastra Nr. 8084-900-0754,
atrašanās vieta, Ropaži, Ropažu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 10000010891 17;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu „Zaļā
iela 8”-17, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0754 izriet no zemāk minētā administratīvā
akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1954,
19.09.2011. Ropažu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Kalvja Dūrīša, iecirknis Nr.50 (prakses vieta Tērbatas iela 53-8,
Rīga, LV-1011) par nekustamā īpašuma „Zaļā iela 8”-17, nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, sakarā ar Rīgas rajona tiesas 2008.gada 30.jūlija izdoto lēmumu Nr.3-12/1149 par
piedziņu no S.P. par labu A/S SEB banka, reģ.Nr.40003151743 kā arī informāciju, ka
minētajam nekustamam īpašumam „Zaļā iela 8”-17 ir izsludināta izsole 2011.gada 18.oktobrī;
Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 22. septembrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/638) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 8.61
līdz 26.09.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 26.09.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Zaļā iela 8”-17, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0754
– Ls 8.61.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no S.P., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu „Zaļā iela 8”-17, kadastra Nr.8084-900-0754 - Ls 8.61, t.sk.
pamatparāds Ls 5.78, nokavējuma nauda Ls 0.53 (uz 26.09.2011), taksācijas perioda maksājums
Ls 2.30, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
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2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.B., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Rubīni”-7,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Rubīni”-7, kadastra Nr. 8084-900-0904, atrašanās
vieta, Ropaži, Ropažu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000076580 7;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Rubīni”-7, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0904 izriet no zemāk minētā administratīvā
akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1490,
12.09.2011. Ropažu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Andra Sladza, iecirknis Nr.62 (prakses vieta Burtnieku iela 37, 3
stāvs, Rīga, LV-1084) par nekustamā īpašuma „Rubīni”-7, nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, sakarā ar tiesu izpildītājam iesniegtajiem dokumentiem par vērsto parāda piedziņu
no A.B.;
Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 20. septembrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/630) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 18.96
līdz 26.09.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 26.09.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Rubīni”-7, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0904 – Ls
19.09.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no A.B., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu „Rubīni”-7, kadastra Nr.8084-900-0904 - Ls 19.09, t.sk.
pamatparāds Ls 13.65, nokavējuma nauda Ls 0.90 (uz 26.09.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 4.54, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.P., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukts Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Jaunceltnes 2” k 5-12,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Jaunceltnes 2” k 5-12, kadastra Nr. 8084-900-1275,
atrašanās vieta, Mucenieki, Ropažu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1498 12;
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Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Jaunceltnes 2” k 5-12, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1275 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-432,
21.07.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 10-5005
08.09.2011. Ropažu novada pašvaldība saņēma pieprasījumu no LR Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesas izpildītāja Mika Kozlovska, iecirknis Nr.43 (prakses vieta Dzirnavu iela 16,
Rīga, LV-1010) par nekustamā īpašuma „Jaunceltnes 2” k 5-12, nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem, sakarā ar Rīgas rajona tiesas 07.09.2009.lēmumu Nr.3-12/4646 par piedziņu no
R.P. par labu A/S LATEKO LĪZINGS,
Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 20. septembrī nosūtīja brīdinājumu par administratīvā
akta piespiedu izpildi (vēstule Nr.2-11.2/631) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 16.51
līdz 26.09.2011, kā arī lūgts informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt
termiņā, kā arī Persona tika brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā;
Persona administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav
informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;
Persona uz 26.09.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Jaunceltnes 2” k 5-12, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084900-1275 – Ls 16.51.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt no R.P., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu „Jaunceltnes 2” k 5-12, kadastra Nr.8084-900-1275 - Ls 16.70,
t.sk. pamatparāds Ls 12.73, nokavējuma nauda Ls 1.56 (uz 26.09.2011), taksācijas perioda
maksājums Ls 2.41, bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no K.Š., personas kods /personas kods/,
turpmāk saukta Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Priedes 2”-73,
konstatē:
Personai īpašumā nekustamais īpašums „Priedes 2”-73, kadastra Nr. 8084-900-1061,
atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads;
Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1472 73;
Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu
„Priedes 2”-73, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1061 izriet no zemāk minētā
administratīvā akta, kurš ir kļuvis neapstrīdams:
24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1120,
20.07.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 10-4706,
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24.02.2010. Ropažu novada dome pieņēma lēmumu Par nekustamā īpašuma nodokļa un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no K.Š. un lēmums izpildei tika nosūtīts
zvērinātam tiesu izpildītājam Aināram Šustam,
19.09.2011. Ropažu novada pašvaldība saņēma no LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas
izpildītāja Aināra Šusta, iecirknis Nr.86 (prakses vieta Stabu iela 92 dz.18 (ieeja no Ādmiņu
ielas), Rīga, LV-1009) pieteikumu tiesai (03.11.2011.) par izsoles akta apstiprināšanu uz
pircēja SIA NIF Dzīvojamie īpašumi, reģ.Nr.40103253915 vārda,
Persona uz 26.09.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokli par nekustamo īpašumu „Priedes 2”-73, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1061 –
Ls 20.69.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,
360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Piedzīt papildus no K.Š., personas kods /personas kods/, (adrese /adrese/) nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Priedes 2”-73, kadastra Nr.8084-900-1061 - Ls 18.80,
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
42.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvojamai
platībai adresē Priedes 1-48, Silakrogā, Ropaţu novadā, LV 2133
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Cibuļskas 23.09.2011. iesniegto iesniegumu Nr.113.1/145 par sociālā statusa noņemšanu pašvaldības dzīvoklim Priedes 1-48, Silakrogā, Ropažu
novadā, LV 2135, ņemot vērā ar lietu saistītos apstākļus, ka saskaņā ar Ropažu novada
pašvaldības iedzīvotāju reģistra speciālistes D.Malnačas izsniegto izziņu Nr.11-2/68,
augstākminētajā īpašumā nav deklarēta neviena persona, un pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta pirmo
daļu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropažu novada domes 29.08.2007. sēdes lēmumu Prot. Nr.08 70.§ Par sociālā
dzīvokļa statusa piešķiršanu (Ropažu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam adresē
Priedes 1-48, Silakrogā, Ropažu novadā, LV 2133);
2. Piešķirt dienesta dzīvokļa statusu Ropažu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam
(dzīvojamai platībai) adresē Priedes 1-48, Silakrogā, Ropažu novadā, LV 2133.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
43.§
Par dzīvojamās platības īres tiesību piešķiršanu un īres līguma slēgšanu ar Sanitu Vizuli
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva 23.09.2011. iesniegumu ar lūgumu
piešķirt Zaķumuižas pamatskolas sākumskolas skolotājai Sanitai Vizulei, sakarā ar to, ka viņa ar
01.10.2011. uzsāk pildīt darba amata pienākumus skolotājas amatā, dzīvojamās platības īres
tiesības un slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības īpašumā esošo dienesta dzīvokli
adresē Priedes 1-48, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, uz darba tiesisko attiecību laiku.
Pašvaldības īpašumā pēc adreses Priedes 1-48, Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar Ropažu
novada pašvaldības iedzīvotāju reģistra speciālistes izsniegto izziņu Nr.11-2/68 nav deklarēta
neviena persona,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pamatojoties uz 16.02.1993. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ar grozījumiem 26.pantu
piešķirt īres tiesības un slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par Ropažu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma dzīvojamām telpām (dienesta dzīvoklis) adresē Priedes 1-48,
Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, ar Zaķumuižas pamatskolas sākumskolas skolotāju
Sanitu Vizuli, personas kods /personas kods/, uz darba tiesisko attiecību laiku.
2. Uzdot SIA „Ciemats” viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par
dzīvojamām telpām (dienesta dzīvoklis) adresē Priedes 1-48, Silakrogs, Ropažu novads, LV2133.
3. S.Vizulei mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par dzīvojamām
telpām (dienesta dzīvoklis) adresē Priedes 1-48, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133 un
deklarēties augstākminētajā adresē.
4. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanas brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka S.Vizule
no līguma slēgšanas ir atteikusies.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Sanitai Vizulei ( /adrese/);
- SIA „Ciemats”;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
Sēdi plkst. 16.10 atstāj Ropaţu novada domes deputāts G.Siliņš.
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44.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Diţmārtiņi”, Ropaţu novads
Izskatot V.I., personas kods /personas kods/, dzīvo adresē /adrese/, iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa maiņu Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam „Dižmārtiņi”, Ropažu
novads, kadastra Nr. 8084 008 0424, tika konstatēts:
Zemes gabala „Dižmārtiņi”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 008 0424, 1.18 ha
platībā īpašnieks V.I., pers.kods /personas kods/;
Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);
Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst Ropažu
novada Teritorijas plānojumam un izmantošanas mērķim;
Izvērtējot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18. punktu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā
īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada
teritorijas plānojumu.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Dižmārtiņi”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084
008 0424, platība 1.18 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
1.1. Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600 – 0.93 ha);
1.2. Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601- 0.25ha).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- īpašuma „Dižmārtiņi”, Ropažu novads, īpašniekam V.I., dzīvo adresē /adrese/;
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV1050.
Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu 1 (viena)
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV
1010.
45.§
Par finansu līdzekļu piešķiršanu skursteņu remontiem nekustamajos īpašumos „Pārupes”,
Ropaţos un „Ziedoņi”, Kākciems
Izskatot:
- Ropažu novada iedzīvotājas V.L. iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu nekustamā
īpašuma „Pārupes”, Ropažos divu skursteņu remontam;
- Ļ.M. iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu nekustamā īpašuma „Ziedoņi”, Kākciems
skursteņa remontam;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Putniņa priekšlikumu par nepieciešamību
saremontēt minētos skursteņus,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kleins),
Ropažu novada dome nolemj:
1. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem paredzēt finansu
līdzekļus apmērā līdz 1000,- Ls Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pārupes”,
Ropažos divu skursteņu remontam.
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4.
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6.

No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem paredzēt finansu
līdzekļus apmērā līdz 1000,- Ls Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedoņi”,
Kākciems skursteņa remontam.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt būvuzņēmēju
aptauju par remontdarbu veikšanas izmaksām.
Būvuzņēmēju aptaujas rezultātā izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.

46.§
Par tehniskā projekta izstrādes cenu aptaujas organizēšanu sociālā dienesta centra
„Dzīpari” filiāles „VISIEM” izveidošanai
Skolas iela 1, Zaķumuiţā, Ropaţu novads, LV 2133
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas 14.09.2011.
iesniegumu par tehniskā projekta gatavošanu Sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles
izveidošanai Skolas iela 1, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133, tika konstatēts, ka
25.05.2011. ar Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.8, 18.§ par konceptuālo atbalstu par
sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles izveidošanu Skolas iela 1, Zaķumuižā, Ropažu
novads, Ropažu novada dome nolēma ēkas Skolas iela 1, Zaķumuiža novirzīt sociālā dienesta
centra „Dzīpari” filiāles izveidošanai.
21.06.2011. ar Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.12, 4.§ par piedalīšanos ESF darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība „papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas projekta „Sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu
sociālo un funkcionālo iemaņu pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai” iesniegšana.
01.07.2011. projekta ietvaros Labklājības ministrijā Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības departamentā reģistrēts plānotais pakalpojuma sniedzējs – Ropažu novada Sociālā
dienesta centra „Dzīpari” Dienas centrs „Visiem” Skolas iela 1, Zaķumuiža, Ropažu novads,
LV 2133 – plānotais sociālais pakalpojums - sociālās rehabilitācijas institūcija.
Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.9 un ar Finanšu
komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot līdz 20.10.2011. Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izstrādāt tehnisko specifikāciju
(paredzot realizāciju divos etapos – ārējie darbi un iekšdarbi) un organizēt cenu aptauju par
tehniskā projekta sociālā dienesta centra „Dzīpari” filiāles „VISIEM” izveidošanai Skolas iela
1, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
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47.§
Par tehniskā projekta izstrādes cenu aptaujas organizēšanu Zaķumuiţas kluba ēkai Parka
iela 6, Zaķumuiţā, Ropaţu novads, LV 2133
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes
priekšlikumu par nepieciešamību veikt kultūras centra iekļaušanu 2012.gada renovējamo
pašvaldības objektu sarakstā un plānot Zaķumuižas kultūras centra perspektīvo izmantošanu
kvalitatīvu pašvaldība pakalpojumu sniegšanā novada iedzīvotājiem,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot līdz 20.10.2011. Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izstrādāt tehnisko specifikāciju
(paredzot realizāciju divos etapos – ārējie darbi un iekšdarbi) un organizēt cenu aptauju par
tehniskā projekta izstādi Zaķumuižas kluba ēkai, Parka iela 6, Zaķumuižā, Ropažu novads,
LV 2133.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam.
48.§
Par ventilācijas sistēmas bojājumu novēršanu un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu par
ventilācijas sistēmu tehnisko apkopi
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas iesniegumu par ventilācijas
sistēmas bojājumu Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā „Dzīpari”, un Ropažu novada
domes priekšsēdētājas Ivara Gailīša priekšlikumu par nepieciešamību sakārtot Ropažu kultūras
un izglītības centra ventilācijas sistēmu, lai tās darbība nodrošinātu kvalitatīvu ventilāciju plaši
apmeklētos kultūras pasākumos,
Saskaņā ar Finanšu jautājumu komitejas 20.09.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska), „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Skrebs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt 1224.00 Ls (ar PVN 22%) apmērā ventilācijas sistēmas remontam Ropažu novada
pašvaldības Sociālajā dienesta.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam organizēt apsaimniekošanas
līguma noslēgšanu par ventilācijas sistēmu tehnisko apkopi 2012.gadā Ropažu novada
pašvaldības iestādēm:
1) Sociālais dienests (Rīgas ielā 13, Ropažos, Ropažu novadā, LV 2135),
2) Ropažu kultūras un izglītības centrs (Sporta ielā 2/k.2, Ropažos, Ropažu novadā, LV
2135),
3) Zaķumuižas pamatskola (Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu novadā, LV 2133),
4) PII „Anelle” (Centra ielā 4, Ropažos, Ropažu novadā, LV 2135),
5) Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” (Rīgas ielā 6, Ropažos, Ropažu novadā, LV
2135),
6) Ropažu sporta centrs (Sporta ielā 2, Ropažos, Ropažu novadā, LV 2135) un Zaķumuižas
sporta zāle (Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu novadā, LV 2133),
par kopējo apkalpošanas līgumsummu 1258.00 Ls (bez PVN 22%), paredzot līdzekļus
2012.gada budžetā.
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Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai A.Cibuļskai;
- Ropažu novada pašvaldības Ropažu kultūras un izglītības centra vadītājai S.Megerei Klevinskai;
- Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
- Ropažu novada pašvaldības PII „Anelle” vadītājai V.Eglītei;
- Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītājai
D.Jankovskai;
- Ropažu novada pašvaldības Ropažu sporta centra un Zaķumuižas sporta zāles vadītājai
E.Eglājai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O.Ašmanim.

49.§
Par „Bezalkoholisko dzērienu raţotnes nekustamajā īpašumā „Sinode”, „Meţaine” Ropaţu
novadā” tehniskā projekta akcepta pagarināšanu
Izskatot Ropažu novada domes 1.vietnieka Ivo Skudiķa priekšlikumu un Attīstības komitejas
lēmumu par „Bezalkoholisko dzērienu ražotnes nekustamajā īpašumā „Sinode”, „Mežaine”
Ropažu novadā” tehniskā projekta akcepta pagarināšanu un SIA „Coco-Cola HBC Latvia”
tiesiskā pārstāvja AmberLaw zvērināta advokāte Annija Švemberga sniegto skaidrojumu par
lietu saistītiem apstākļiem, saistībā ar projekta iespējamās realizācijas termiņiem.
Ņemot vērā Ropažu novada pašvaldības arhitektes Valdas Lasmanes sniegto paskaidrojumu par
viņas 30.10.2009. akceptēto tehnisko projektu Nr.69 ar tajā konstatētajām sekojošām
nepilnībām:
sējumā Nr. 1 (1.1)(cietajos vākos):
- genplāna lapa GP-01 ir bez parakstiem;
- nav pievienota meža zemes transformācijas atļauja (Lielrīgas reģionālās vides
pārvaldes nosacījumi Nr.1.12);
- pārskatam par ģeoloģisko izpēti nav darba veicēja paraksta (69; 83 lpp.);
- nav projekta vadītāja paraksta lpp. -109; 110; 111; 112; 113; 114; 118.
sējumā Nr.1. (1.2) (cietajos vākos):
- GP-3 - nav daļas vadītāja paraksta;
- GP-7 - nav norādīta ēku piesaiste;
sējumā Nr. 1.(1.2) (iesiets mīkstajos vākos):
- nav GP-01 lapas;
- uz GP-02 nav daļas vadītāja paraksta;
- vairākas lapas nav parakstījis būvprojekta vadītājs.
sējumā Nr. 5. (5.2.; 5.3) - nav būvprojekta vadītāja paraksta.
sējumā Nr. 6:
- nav neviena būvprojekta vadītāja paraksta;
- lapā UKT-1 nav daļas vadītāja paraksta.
- nav pievienots attīrīšanas ierīču projekts, kā arī Ropažu novada pašvaldības
būvvalde norāda:
- celtniecības organizēšanas plānā parādīt piebraukšanu no ceļa „Mintūži-Silmači”;
- ārējo gāzes un elektroapgādes tīklu projektus izstrādāt un iesniegt būvvaldē
saskaņošanai atsevišķi.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt „Bezalkoholisko dzērienu ražotnes nekustamajā īpašumā „Sinode”,
„Mežaine” Ropažu novadā” būvniecības procesa realizācijas gaitu, iekļaujot to Ropažu novada
attīstības programmā.
2. Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei organizēt projekta dokumentācijas saskaņošanu
pagarināšanu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā, uzdodot par pienākumu tehniskā projekta
izpildītājiem novērst augstāk minētās projekta nepilnības.
50.§
Par Ropaţu novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam koncepcijas izstrādi
Izskatot Ropažu novada attīstības programmas darba grupas izstrādāto „Ropažu novada attīstības
programmas 2013.-2020.gadam” darba uzdevumu, saskaņā ar Ropažu novada domes
24.08.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.15 46.§, izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, un uzklausot sēdes vadītāja I.Gailīša priekšlikumu Ropažu novada domes 27.09.2011. sēdē atlikt jautājuma par Ropažu novada attīstības
programmas 2013.-2020.gadam koncepcijas izstrādi izskatīšanu, un lūdz klātesošajiem
deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdē atlikt jautājuma par Ropaţu novada attīstības
programmas 2013.-2020.gadam koncepcijas izstrādi izskatīšanu.
51.§
Par iespējamo pašvaldības 2012.gada budţeta līdzekļu piešķiršanu 2.-6. klašu skolēnu
ēdināšanai Ropaţu vidusskolā un Zaķumuiţas pamatskolā
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Ivara Gailīša priekšlikumu par iespēju nodrošināt
2.-6.klašu skolēnus, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada teritorijā, ar Ropažu
novada domes finansētām brīvpusdienām, un to, ka siltu bezmaksas pusdienu nodrošināšana
sniedz atbalstu ģimenēm un stiprina skolēnos veselībai labvēlīgus ēšanas paradumus un
uzklausot Ropažu novada domes deputātu priekšlikumu - Ropažu novada domes 27.09.2011.
sēdē atlikt jautājuma par iespējamo pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu piešķiršanu 2.-6.
klašu skolēnu ēdināšanai Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā, sēdes vadītājs I.Gailītis
lūdz klātesošajiem deputātiem balsot par izteikto priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēdē atlikt jautājuma par iespējamo pašvaldības
2012.gada budţeta līdzekļu piešķiršanu 2.-6. klašu skolēnu ēdināšanai Ropaţu vidusskolā
un Zaķumuiţas pamatskolā izskatīšanu.
52.§
Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem
1. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības
jautājumos laika periodā no 20.08.2011. līdz 22.09.2011.,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
Pieņemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos:
2-6/76
Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
2-6/77
Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas citiem komisijas locekļiem
2-6/78
Par iepirkumu „Pašvaldības ceļu C61 „Bajāri – Ābrami” un „Bajāri d/s –
Mežragi”(posmā līdz apdzīvotās vietas robežai) ceļa segas atjaunošana”
2-6/79
Par līguma pārtraukšanu ar I.Stūrenieci
2-6/80
Par pašvaldības īpašumu vērtības palielināšanu
2-6/81
Par S.Bižāna paskaidrojuma sniegšanu
2-6/82
Par elektroietaišu sakārtošanu Ropažu novada domes ēkā
2-6/83
Par policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju
2-6/84
Par materiālo vērtību nodošanu – pieņemšanu mainoties atbildīgai personai
2-6/85
Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu
2-6/86
Par līguma pārtraukšanu ar V.Birjukovu
2-6/87
Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 06.09.2011. plkst. 1500
2-6/88
Par līguma pārtraukšanu ar N.Pladeru
2-6/89
Par amata faktisko pienākumus apraksta iesniegšanu
2-6/90
Par valsts amatpersonu saraksta izmaiņu apstiprināšanu
2-6/91
Par amata faktisko pienākumus apraksta iesniegšanu
2-6/92
Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 2012.gada budžeta projekta sagatavošanu
un iesniegšanu
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos
rīkojumus personāla jautājumos laika periodā no 22.08.2011. līdz 22.09.2011.,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, L.L.Batarevska, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:
Nr.92-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar J.Zommeru
Nr.93-p
Par I.Krišānes pārcelšanu
Nr.94-p
Par A.Rubenes dalību seminārā
Nr.95-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar G.Bumbieri
Nr.96-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Prizevu
Nr.97-p
Par L.Jodzēvičas dalību seminārā
Nr.98-p
Par darba algas un atvaļinājuma kompensācijas izmaksu
Nr.99-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ē.Jansonu
Nr.110-p
Par E.Čuderes dalību seminārā
Nr.101-p
Par Kultūras un izglītības centra darbinieku dalību seminārā
Nr.102-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar J.Girči
Nr.103-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar O.Pentjušu
Nr.104-p
Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar G.Smukšu
Nr.105-p
Par disciplinārsoda piemērošanu A.Monastirskai
Nr.106-p
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar V.Stepanovu
2. Pieņemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:
Nr.81-at
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Planderam
Nr.82-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu G.Grinbergai
Nr.83-at
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu M.Preijam
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Nr.84-at
Nr.85-at
Nr.86-at
Nr.87-at
Nr.88-at
Nr.89-at
Nr.90-at
Nr.91-at
Nr.92-at
Nr.93-at
Nr.94-at
Nr.95-at

Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu R.Felkeram
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.Kolečai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu L.Jodzēvičai
Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu I.Krotei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Umbraško
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A.Lomanovskai
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Rubenei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu P.Rozītim
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Bernhardei
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Filipsonei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Upītei
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu R.Lejniecei

53.§
Komiteju un komisiju sēţu grafiks 2011. gada OKTOBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
12.10.2011.
plkst.11.00
Privatizācijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
11.10.2011.
plkst.13.30
Sociālo jautājumu komitejas sēde
12.10.2011.
plkst.15.00
Attīstības komitejas sēde
11.10.2011.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
18.10.2011.
plkst.15.00
Domes sēde
25.10.2011.
plkst.14.00
Administratīvās komisijas sēde
katru piektdienu
plkst.11.00
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.
Ropaţu novada domes 27.09.2011. sēde slēgta plkst. 17.20
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Elīna Čudere
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