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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2017.gada 27.septembrī

Nr.18

Darba kārtība:
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
1. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajos dzīvokļos
2. Par Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2017. -2021.gadam
Dzīvokļu komisijas atzinumi
3. Par V.L. reģistrēšanu Ropažu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
pašvaldības palīdzības reģistrā
Finanšu komitejas atzinumi
4. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2017.gada pasaules
čempionātā dambretē 64 lauciņu dambretē
5. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai 2017.gada sacensībās
petankā
6. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem kamaniņsportistiem sacensību
izdevumu daļējai segšanai
7. Par Multifunkcionālo centru iesaistīšanos JA Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības
programmā “Jauniešu uzņēmēj spēju veicināšana”
8. Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.09.2017.
9. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.2/2017 „Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu”
10. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
11. Par nekustamā īpašuma ”Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads atsavināšanu
12. Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu
13. Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
14. Par izmaiņām Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas sastāvā
15. Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.12/2017
“Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 02.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
„Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem”” apstiprināšanu
16. “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa
likmes piemērošanu un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Ropažu novadā”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
17. Par O.V. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18. Par O.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

19. Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr.14/2017
“Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 23.augusta saistošajos noteikumos
Nr.10/2017 „Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois””
apstiprināšanu
20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Muceniekos, ar garāžu kooperatīva sabiedrību
“Vārtiņi”
21. Par dzīvokļa “Kākciema skola”- 3, īres līguma noslēgšanu ar Dz.Ķ.
22. Par dzīvokļu maiņu no “Ēdelveisi”- 11, Ropaži, Ropažu novads uz Zaļā iela 8-12, Ropaži,
Ropažu novads
23. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema ciema teritorijā ar L.O.
24. Par Ropažu novada vēlēšanu komisiju
25. Par Ropažu bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
26. Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
27. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu vidusskolas ārējo siltumtīklu remontam
28. Par nekustamā īpašuma „ZAĶUKALNI”, 2. zemes gabala, kadastra Nr. 8084 008 0200,
Ropažu novadā detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņu
29. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada OKTOBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 27.09.2017. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 27.09.2017. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes
priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

administrācijas
darbinieki:

Zigurds Blaus

Ingrīda Amantova
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Irēna Krote
Jānis Ķezis (sēdē ierodas plkst.1440)
Aivars Oleksāns
Kristīne Ozoliņa
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Ģirts Urbanovičs
Ligita Zeltiņa
Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnete Ālere
Nekustamo īpašumu speciāliste Ieva Dišlere
Teritorijas plānotājs-arhitekts Ainārs Linde
Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece Dace
Malnača
Būvvaldes vadītāja Maija Rinka

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Saimnieciskās un autotransporta daļas vadītājs Pēteris
Volkovičs
-

iestāžu vadītāji:

Sēdi protokolē:

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII “Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” direktore Daiga
Jankovska
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste
Kūltūras un izglītības centra vadītāja Sanita MegereKlevinska
Ropažu vidusskolas direktora vietniece Rita Freimane
Pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
RN “Ciemats” SIA valdes loceklis Nauris Bērziņš
SIA “Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 27.09.2017. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
27.09.2017. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 27.09.2017. sēdes darba kārtību.
Deputāte R.Gremze iziet no sēžu zāles.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
1. §
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 21.08.2017. saņemto A.P. personas
kods /personas kods/, dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā
dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.24, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums
sociālajā dzīvoklī beigsies 30.09.2017.
Ņemot vērā, ka A.P. ir sociāli mazaizsargāta persona, un ir trūcīga persona, ko apliecina
07.09.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.86 par atbilstību
trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.09.2017. līdz 30.11.2017., kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties
uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības

dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu,
noteikšanu”,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis Nr.24,
(kopējā platība 26,90 m²) īres līgumu ar A.P., uz laiku no 01.10.2017. līdz 31.03.2018.
2. A.P. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe,
Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. A.P. jānoslēdz vienošanās par īres un komunālo maksājumu parāda nomaksu ar SIA
„Ciemats”.
4. A.P. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR EUR 2,69 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 2,76, kopā EUR 5,45 mēnesī.
5. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu
izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu
reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas patēriņu norēķinus veikt AS “Latvenergo”.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.P., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 09.08.2017. saņemto V.J., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.20, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.08.2017.
Ņemot vērā, ka V.J., personas kods /personas kods/, ģimene ir mazaizsargāta, kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības
īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes
24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres
maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”.
[..]

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Neatjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis 20,
(kopējā platība 26,70m²) īres līgumu ar V.J.
2. V.J. līdz 15.10.2017. atbrīvot sociālo dzīvojamo platību Zītari 5, dz. 20, Tumšupe, Ropažu
nov., un nodot dzīvojamās platības atslēgas Sociālajā dienestā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.J., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.08.2017. saņemto A.Ā., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.09.2017. Ņemot vērā, ka A.Ā. ir
sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā arī pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to
atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli” un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu
Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar A.Ā. uz laiku no 01.10.2017. līdz 31.03.2018.
2. A.Ā. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2135, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī , SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. A.Ā. maksāt par īri (44,50 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,23 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 4,56, kopā EUR 6,79 mēnesī.
4. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu
izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
5. Par ūdens, kanalizācijas sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats” piestādītā
rēķina.
6. Par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu, A.Ā., maksā pēc elektroenerģijas rādījuma, AS
“Latvenergo”.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.Ā., /adrese/;

 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Deputāte R.Gremze atgriežas sēžu zālē.
4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.08.2017. saņemto M.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2017.
Ņemot vērā, ka M.B. ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli
kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli” un pamatojoties uz Ropažu novada domes
24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres
maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu”.
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs
Ropažu novads, īres līgumu ar M.B. uz laiku no 01.08.2017. līdz 31.10.2017.
2. M.B. divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2133.
3. M.B. maksāt par īri (kopējā platība 22,53 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 3,38 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 2,31, kopā EUR 5,69 mēnesī.
4. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu izvešanu
maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
5. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
Silakrogs, Ropažu novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā dalot SIA “Ciemats“
rēķinu uz īrnieku skaitu.
7. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā rēķinu dalot uz īrnieku skaitu.
8. Par gāzes pakalpojuma sniegšanu maksā rēķinu dalot uz īrnieku skaitu.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 M.B., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 04.09.2017. saņemto V.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma

pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,istaba Nr. 3, Silakrogs, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2017.
Ņemot vērā, ka V.B. ir sociāli mazaizsargāta persona, un ir trūcīga persona, ko apliecina
08.06.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.60 par atbilstību
trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.06.2017. līdz 30.11.2017., kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogā, Priedes 3, dzīvoklis
Nr.61, istaba Nr.3, īres līgumu ar V.B. uz laiku no 01.08.2017. līdz 31.01.2018.
2. V.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads.
3. V.B. maksāt par īri - EUR 2,69, apsaimniekošanas maksa – EUR 1,84 kopā EUR 4,53
mēnesī.
4. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, par atkritumu izvešanu
maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
5. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē, Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.2, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
Silakrogs, Ropažu novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā dalot SIA
“Ciemats“ rēķinu uz īrnieku skaitu.
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā rēķinu dalot uz īrnieku skaitu.
9. Par gāzes pakalpojuma sniegšanu maksā rēķinu dalot uz īrnieku skaitu.
10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.B., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 04.09.2017. saņemto L.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 1, dzīvoklis Nr.13, Silakrogs, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums beigsies 30.09.2017.
Ņemot vērā, ka L.S. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem

mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 1, dzīvoklis Nr.13, Silakrogs, Ropažu novadā
īres līgumu ar L.S. uz laiku no 01.10.2017. līdz 31.12.2017.
2. L.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. L.S. maksāt par īri (47,56 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 3,57 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 4,88, kopā EUR 8,45 mēnesī.
4. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu izvešanu
maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
5. Par apkuri jāmaksā pēc SIA “Ciemats” piestādītā rēķina (½ no kopējās samaksas).
6. Par ūdens, kanalizācijas sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats” piestādītā
rēķina.
7. Samaksu par īri un visiem komunālajiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes
4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133).
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.S., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 08.09.2017. saņemto L.K. personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.21, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.08.2017.
Ņemot vērā, ka L.K. ģimene ir trūcīga persona, ko apliecina 07.09.2017. Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.85 par atbilstību trūcīgas personas statusam,
kuras darbības termiņš ir no 01.09.2017. līdz 30.11.2017., kas dod tiesības īrēt sociālo
dzīvokli kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.21, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar L.K. uz laiku no 01.09.2017. līdz 28.02.2018.
2. L.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā)
3. L.K. maksāt par īri (54,60m²)- ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,73 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 5,60, kopā EUR 8,33 mēnesī.
4. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu
izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
5. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV–2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5-1,
vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.K., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.§
Par Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2017. -2021.gadam
Lai izvērtētu Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā esošos pakalpojumus un
attīstītu jaunus pakalpojumus, 26.10.2016. Ropažu novada dome apstiprināja Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādes darba grupu. Darba grupu vadīja
eksperte sociālos jautājumos Ausma Pastore.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādes sākumposmā tika
izstrādāta aptaujas anketa Ropažu novada iedzīvotājiem. Šo aptaujas anketu no 01.11.2016. līdz
10.11.2016. aizpildīja 173 respondenti.
Aptaujas anketās tika piedāvāti pakalpojumi, kas iespējams nākotnē būtu nepieciešami Ropažu
novada mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādes gaitā tika organizētas
5 diskusijas, kurās piedalījās pārstāvji no dažādām sabiedrības grupām par iedzīvotāju
vajadzībām un sociālo pakalpojumu esošo situāciju. Šajās diskusijās tika izanalizētas iedzīvotāju
vajadzības, esošai un iespējamais atbalsts sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādē tika izmantots stratēģijas plānošanas instruments
SVID (iestādes stiprās puses, vājās puses, iestādes iespējas, draudi iestādē), kā arī izstrādāta
stratēģijas daļa, izvirzot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta misiju – sniegt
iedzīvotājiem vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un palīdzību sociālajos jautājumos,
veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vīzija – ikviens Ropažu novada iedzīvotājs
vajadzības gadījumā saņems nepieciešamo atbalstu.

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģijā 2017.-2021. ir noteikts rīcības
plāns, kurā ir norādīts, kādus izstrādāt un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus, kā arī norādīts kā
uzlabot jau esošo pakalpojumu kvalitāti.
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska sniedz prezentāciju par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju
2017.-2021.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav,
„Atturas” – 2 balsis (K.T.Hēla, V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo zupas virtuves pakalpojums neiederas attīstības
stratēģijas kontekstā.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2017. 2021.gadam.
2. Uzdot Attīstības daļai sagatavot grozījumus Ropažu novada Attīstības programmas 2013.2019.gadam Rīcības plānā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
3.§
Par V.L. reģistrēšanu Ropažu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
pašvaldības palīdzības reģistrā
Izskatot V.L., personas kods /personas kods/, (turpmāk Persona), deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, 03.08.2017. saņemto iesniegumu (reģ.Nr.2138) ar lūgumu sniegt palīdzību pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanā,
Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz Noteikumiem par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās VI daļas 28. punktu un likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu „Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas: bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu
uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad,
kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā”;
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 13.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt V.L., personas kods /personas kods/, un viņas nepilngadīgo bērnu R.L., personas
kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, ar 10. kārtas numuru Ropažu novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ”Personas, kurām pirmām
kārtām sniedzama palīdzība”, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.pantu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.L., /adrese/;

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;
 Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
4.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2017.gada pasaules čempionātā
dambretē 64 lauciņu dambretē
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu,
Latvijas Dambretes savienības iesniegumu par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai,
A.V. (personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/) un, ievērojot Ropažu
novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu
novada sportistiem un sporta organizācijām” (jaunā redakcija apstiprināta ar Ropažu novada
domes 23.02.2015. lēmumu Nr. 15, protokols Nr. 3) 2.1. un 5.3. punktus, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9, un
Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 350 euro 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, biedrībai
“Latvijas Dambretes savienība”, reģ. nr. 40008022773, jur. adrese Kaļķu iela 1, Rīga, LV
1050, Ropažu novada iedzīvotājas A.V. dalībai pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē
(2017.gada 20. - 28. oktobrim, Sanktpēterburgā, Krievijā) izdevumu daļējai segšanai no
Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas,
lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 A.V., /adrese/;
 “Latvijas Dambretes savienībai”, Kaļķu iela 1, Rīga, LV 1050.
5.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai 2017.gada sacensībās petankā
Izskatot Latvijas Petanka sporta federācijas (reģ, nr.40008143066, jur. adrese Krastupes
iela 10-54 Ādaži, Ādažu novads, LV 2164) vēstuli un Ropažu novada pašvaldības Sporta centra
vadītājas E.Eglājas priekšlikumu par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem, un
ievērojot Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un
apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām” (jaunā redakcija
apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015. lēmumu Nr.15, protokols Nr. 3) 2.1. un 5.3.
punktus, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9, un
Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 490 euro, 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, biedrībai
Latvijas Petanka sporta federācija (reģ. Nr. 40008143066, jur. adrese Krastupes iela 10-54
Ādaži, Ādažu novads, LV 2164) Ropažu novada iedzīvotājiem 2017.gada sacensību
izdevumu daļējai segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem
140 euro D.L. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz. vieta /adrese/)
350 euro V.M. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz. vieta: /adrese/)
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai pēc lēmuma parakstīšanas
lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Latvijas Petanka sporta federācijai Krastupes iela 10-54, Ādaži, Ādažu novads, LV2164;
 D.L., /adrese/;
 V.M., /adrese/.
6.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem kamaniņsportistiem sacensību
izdevumu daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu,
biedrības „Sporta klubs “Brīze”, reģ. nr. 40008211108, juridiskā adrese Sporta iela 2, Ropaži
LV 2135 iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotājus, skolēnus kamaniņsportistus dalībai starptautiskās sacensībās Vācijā, no 15.12.2016. līdz 21.12.2016. un
ievērojot Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un
apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām” (jaunā redakcija
apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015. lēmumu Nr. 15, protokols Nr. 3) 2.1. un 5.3.
punktus, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un
Ropažu Sporta centra Nolikumu (apstiprināts ar Ropažu novada domes 24.03.2010. lēmumu,
protokols nr.3, &17)
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9, un
Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins,
I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Deputāte I.Amantova balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 2015,00 EUR, pēc rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā, biedrībai
„Sporta klubs “Brīze”, reģ. nr. 40008211108, juridiskā adrese Sporta iela 2, Ropaži, LV
2135, sporta sacensību izdevumu daļējai segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta
līdzekļiem, kas paredzēti šādām personām:
 400 euro K.P. (personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta: /adrese/)
 350 euro R.P. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 350 euro M.B. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 145 euro E.D.L. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta; /adrese/)
 145 euro A.C. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 145 euro K.R. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 120 euro D.T. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 120 euro U.J. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 120 euro L.Z. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/)
 120 euro S.T. (personas kods /personas kods/, deklarētā dz.vieta: /adrese/).

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai „Sporta klubs “Brīze””, Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
 K.P., /adrese/;
 R.P., /adrese/;
 M.B., /adrese/;
 E.D.L., /adrese/;
 A.C., /adrese/;
 K.R., /adrese/;
 S.T. un D.T., /adrese/;
 U.J., /adrese/;
 L.Z., /adrese/;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
7.§
Par Multifunkcionālo centru iesaistīšanos JA Latvija praktiskās uzņēmējdarbības
izglītības programmā “Jauniešu uzņēmēj spēju veicināšana”
Viena no svarīgajām kompetencēm, kas jāapgūst skolēniem, ir uzņēmējspēju attīstība.
Šādas iespējas, papildus skolas formālajai izglītībai, dod iesaistīšanās Junior Achievement - JA
Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmās. Slēdzot sadarbības līgumu ar JA
Latvija, tiek iegūta pieeja resursiem, instrumentiem, aktivitātēm, kas izglītībai dod pievienoto
vērtību. Darbojoties Skolēnu mācību uzņēmumu programmā, jaunieši saista teorētiskās zināšanas
ar praktisku darbību, mācās pielietot skolā iegūtas zināšanas reālajā dzīvē, attīstot savas
uzņēmējspējas un prasmes, mācās, kā savu ideju padarīt realizējamu, kā veidot biznesa plānu, kā
gatavot sava uzņēmuma darbības uzsākšanu. Viņi piedalās dažādās aktivitātēs, ko organizē JA
Latvija.
Slēdzot sadarbības līgumu ar Junior Achievement - JA Latvija, Ropažu novada
pašvaldībai ir jāveic dalības maksa 125,00 EUR.
Sēdes laikā Ropažu novada Kultūras un izglītības centra vadītāja S.Megere – Klevinska,
informē, ka nepieciešamās izmaksas 125,00 EUR apmērā, var segt no Kultūras un izglītības
centra budžeta.
Uzklausot Multifunkcionālo centru vadītājas Daiga Jokstes informāciju par pieejamām
aktivitātēm Multifunkcionālajā centrā “Mucenieki” laika posmā no 2017.gada 1.okotbra līdz
31.decembrim un uzklausot MFC. “Mucenieki” administratores Māras Priedes sniegto
informāciju par iespējām ko sniegs iesaistīšanās JA Latvija praktiskās uzņēmējdarbības
izglītības programmā “Jauniešu uzņēmēj spēju veicināšana” un saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu,
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9, un
Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Multifunkcionālo centru vadītājai D.Jokstei organizēt sadarbības līguma noslēgšanu
ar Junior Achievement - JA Latvija, nosakot dalības maksu 125,00 EUR.
2. Dalības maksa tiek segta no Kultūras un izglītības centra sadaļas “Oglīte” budžeta.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītājai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

8.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/ audzēknim mēnesī no
01.09.2017.
Pamatojoties uz MK 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem„ un veicot
aprēķinus – izmaksas 2016.gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK), iekļaujot tos pēc naudas plūsmas, izņemot
valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansējumu un ņemot vērā audzēkņu skaitu uz 01.09.2017.:
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaksas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs vienam
skolēnam/audzēknim ar 01.09.2017.:
- Ropažu vidusskola
- 88.11 EUR/mēn.;
- Zaķumuižas pamatskola, t.sk. pirmskola
- 103.65 EUR/mēn.;
- PII Annele
- 216.08 EUR/mēn.;
- Ropažu mūzikas-mākslas skola
(profesionālās ievirzes izglītība)
- 90.45 EUR/mēn.
(aprēķins 1.pielikumā)
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu vidusskolai;
 Zaķumuižas pamatskolai;
 PII Annele;
 Ropažu mūzikas-mākslas skola;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai.
9.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.2/2017 „Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46. punktu, Ropažu
novada domes lēmumiem periodā no 24.05.2017., Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
apstiprināšanu, valsts dotāciju saņemšanu un Valsts kases kredītu apstiprināšanu, kā rezultātā
Finanšu un grāmatvedības daļa veikusi korekcijas plānotajos ieņēmumos un izdevumos,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja A.Rubene lūdz jautājuma izskatīšanu atlikt līdz oktobra
Domes sēdi, jo tikai dienu pirms šīs Domes sēdes tika saņemta informācija no Izglītības un
zinātnes ministrijas par dotācijām pedagogiem, līdz ar to jāveic izmaiņas budžeta grozījumos.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2017.gada oktobra
Domes sēdei un aicina deputātus balsot par šo priekšlikumu.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2017.gada oktobra Domes sēdei.
10.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi Ropažu vidusskolas direktora P.Salenieka
iesniegumu par autotransporta izmantošanas izdevumu līguma noslēgšanu ar Ropažu vidusskolas
direktora vietnieci izglītības jomā Baibu Maskoļūnu. Pamatojoties uz MK 21.06.2010.
noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības
nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības
noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar Ropažu vidusskolas
direktora vietnieci izglītības jomā Baibu Maskoļūnu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Baiba Maskaļūna, personas kods /personas kods/,
/adrese/
Automašīnas marka, Reģ. Nr
RENAULT LAGUNA, KJ 3271
VIN
VF1KGOFO627797826
Izlaiduma gads, motora tilpums
2002, 2,2 L
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Izlietojuma norma uz 100 km
7 litri
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līdz 50 litriem
Līguma termiņš
01.09.2017.-31.12.2017.
No kādiem finanšu līdzekļiem
Ropažu vidusskola
Kādam mērķim
Ropažu vidusskolas direktora vietnieces izglītības
jomā amata pienākumu nodrošināšanai
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu vidusskolai.
11.§
Par nekustamā īpašuma ”Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads atsavināšanu
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieces attīstības, sociālo un nekustamo
īpašumu jautājumos Renātes Gremzes priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo
īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,218 ha platībā un administratīvās ēkas, adresē „Skolas
iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 008 0562, lai racionāli apsaimniekotu
pašvaldības nekustamos īpašumus, kā paredz likuma „Par pašvaldībām” 14. pants. Lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības. Kā arī pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu –

tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads,
Kadastra Nr. 8084 008 0562, sastāvošu no zemes vienības, ar platību 0,218 ha, ar kadastra
apzīmējumu: 8084 008 0315 un administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 8084 008 0350
013.
2. Atsavināšanas metode-izsole, ar augšupejošu soli.
3. Juridiskajai un lietvedības daļai izstrādāt nekustamā īpašuma ”Skolas iela 1”, Zaķumuiža,
Ropažu novads izsoles noteikumus.
4. Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus,
noteikt izsoles sākumcenu un izsoles soli.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
12.§
Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu
Izskatot biedrības „Attīstības centrs „Mucenieki”” 06.09.2017. pašvaldībā saņemto
iesniegumu (EKONS-562155) par finansiālo atbalstu biedrības organizētajām interešu izglītības
aktivitātēm
2017.gada otrajā pusgadā Mucenieku ciemā, un ņemot vērā, ka arī
Multifunkcionālais centrs Mucenieki, organizē interešu izglītību arī Mucenieku ciemā,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārvirzīt Ropažu novada pašvaldības Kultūras centra interešu izglītības 2017.gada budžetā
paredzētos finanšu līdzekļus 1230,00 EUR apmērā Mucenieku interešu izglītības darba
organizēšanai uz Multifunkcionālo centru budžetu interešu izglītības īstenošanai
Muceniekos.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt grozījumus 2017. gada budžetā, pārvirzot
finanšu līdzekļus 1230,00 EUR apmērā no Kultūras un izglītības centra interešu izglītības.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
 Multifunkcionālo centru vadītājai;
 Kultūras un izglītības centra vadītājai.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes nodrošināšanu KIC vadītāja Sanita Megere -Klevinska.

13.§
Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītāja P.Volkoviča
priekšlikumu par skolēnu autobusu pārvadājumu maršrutiem, sakarā ar izmaiņām maršrutos,
sākot jauno mācību gadu,
Deputāts J.Ķezis rosina uz oktobra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi sagatavot
informāciju par izmaksām, kādas šobrīd ir, vedot bērnus uz Inčukalna peldbaseinu, un kādas
izmaksas nepieciešamas, lai bērnus vestu uz Zaķumuižas pamatskolas peldbaseinu.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret”
nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo nepiekrīt autobusu degvielas patēriņu normām.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normas līdz
31.12.2017.:
1.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
autovadītājs Juris Kukulis
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 33 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 36,3 litri;
1.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
autovadītājs Roberts Burmistrs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 –
autovadītājs Leonīds Nesterjonoks
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.4. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 –
autovadītājs Aivars Oščenkovs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri;
1.5. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9788 –
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri.
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai:
2.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
rīta reiss
Ropaži – Kangaru pietura (satiksmes autobusa pietura) – Vāveres - “Jaunā muiža” (mājas
nosaukums) - Kākciems – Asari - Bajāri (dārzkopības sabiedrība, pietura) – Bajāru DUS –
Zaķumuiža – Silakrogs - Lielā priede - “Aizalkšņi” (māju nosaukums) – Ropaži – Jāņkalni Ropaži.
vakara reiss
Ropaži – “Aizalkšņi” (māju nosaukums) – Purvmalas – Lielā priede - Kangaru pietura
(satiksmes autobusa pietura) – Vāveres - “Jaunā muiža” (mājas nosaukums) - Kākciems –
Asari – Bajāru – Zaķumuiža – Silakrogs – Kangari – Ropaži.

Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 116 km,
2.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
rīta reiss
Ropaži – Sidrabsalas – Vilkači – Galauskas – Plānupe – Purvs – Tumšupe – Ropaži –
Augšciems – Liepkalni – Augšciems – Jasmīni – Ropaži;
vakara reiss
Ropaži – Tumšupe – Dzīpari – Purvs – Plānupe – Galauskas – Sidrabsalas – Skola –
Augšciems – Liepkalni – Viesturi – Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 120 km.
2.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 –
rīta reiss
Zaķumuiža – Silakrogs - Upeslejas – Mežsaimniecība – Mucenieki – Gaidas – Silakrogs –
Skola – Bajāri – Kangari – Sauleskalns – Zaķumuiža;
vakara reiss
Zaķumuiža – Bajāri – Kangari – Sauleskalns – Upeslejas – Mežsaimniecība – Mucenieki –
Gaidas – Silakrogs – Zaķumuiža;
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 114 km,
3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai interešu izglītības un sporta nodarbībām.
Vakara reiss skolēniem pēc mūzikas, mākslas skolas un sporta nodarbībām:
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR
9788
Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki - Zaķumuiža - Bajāri – Ropažu vidusskola - „Purgaiļi”
(māju nosaukums) - Tumšupe – “Podkājas” - Plānupe - Ropaži – Augšciems – Vāveres –
Kākciems – Bajāri - Zaķumuiža
Vai
Ropaži - Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki – Upeslejas - Zaķumuiža - Bajāri – Ropažu
vidusskola - „Purgaiļi” (māju nosaukums) - Tumšupe – “Podkājas” - Ropaži – Augšciems –
Vāveres – Kākciems – Bajāri - Ropaži
Kopējais nobraukto kilometru skaits dienā - pēc fakta
4. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
nokļūšanai uz mācību iestādēm Gaismas internātpamatskolu un Upesleju
internātpamatskolu- rehabilitācijas centru.
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr.
HR9788
Ropaži – Vāverkrogs – Kākciems - Zaķumuiža – Sauleskalna tilts „Raģīši” - „Drunkas” –
Silakrogs - Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs - Gaismas internātpamatskola.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes nedēļa (pirmdienās, piektdienās),
kopējais viena brauciena nobraukto kilometru skaits - 130 km,
5.

Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus Mūzikas
un mākslas skolas “Rodenpois” audzēkņiem (otrdienās un ceturtdienās).
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR9789

Zaķumuižas mūzikas un mākslas skolas filiāle – Ropažu mūzikas un mākslas skola
“Rodenpois”
Kopējais nobraukto kilometru skaits dienā - 26 km
6. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus Ropažu
vidusskolas 3.klases skolēniem peldbaseina apmeklējumam Inčukalnā.
Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277
Ropaži – Inčukalns - Ropaži
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes nedēļā (pirmdienā un piektdienā,
kopējais viena brauciena nobraukto kilometru skaits - 40 km
7. Atcelt Ropažu novada domes 23.08.2017. sēdes lēmumu Nr.18 protokols Nr.16.
14.§
Par izmaiņām Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas sastāvā
Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksas
sadales komisijas priekšsēdētājs ir Antons Cibuļskis.
Ņemot vērā, ka Antons Cibuļskis kopš 2017. gada jūnija nav domes deputāts un domes
priekšsēdētāja vietnieks, Antons Cibuļskis būtu atsaucams no komisijas priekšsēdētāja amata un
ievēlams cits komisijas priekšsēdētājs.
Atbilstoši komisijas nolikumam, komisija sastāv no 6 personām un komisijas priekšsēdētāju
ievēl ar domes lēmumu.
Komisijas priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīta Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Ingrīda Amantova.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktu,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsaukt Antonu Cibuļski no Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas priekšsēdētāja
amata.
2. Apstiprināt Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Ingrīdu Amantovu par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas
priekšsēdētāju.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmuma izrakstu izsniegt:
 Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Ingrīdai Amantovai.
 Antonam Cibuļskim, adrese: /adrese/.

15.§
Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017
“Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 02.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
„Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem”” apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi politiski represēto personu kopienas pārstāvja
A.Ploriņa 07.09.2017. iesniegumu, kurā lūgts palielināt pabalstu politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī lūgts pabalstu izmaksāt vienu reizi gadā
uz 18.novembri.
Saistošie noteikumi paredz no 2018. gada 01. janvāra palielināt pabalsta apmēru no 50,00
EUR uz 100,00 EUR un izmaksāt to vienu reizi gadā periodā no 01. novembra līdz
17.novembrim.
Prognozētais pabalstu saņēmēju skaits ir 26 personas.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Uzklausot deputātu diskusijas,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 27.septembra saistošos noteikumus
Nr.12/2017 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 02.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 01.janvārī.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izskatīšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmuma izrakstu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.
Plkst. 1440 sēdē ierodas deputāts J.Ķezis.
16.§
“Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa
likmes piemērošanu un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Ropažu novadā”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 81.daļu, 3. panta pirmo daļu un 9.panta otro daļu,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu un
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Ropažu novadā”.

2. Noteikt, ka Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2017 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu un nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Ropažu novadā”, stājas spēkā ar
2018.gada 01.janvāri.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, zināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis” oktobra izdevumā un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
17.§
Par O.V. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 14.08.2017 saņemto A.J., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par O.V., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – Strazdu iela 8, Gaidas, Ropažu novads, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 27.09.2017. sēdē (Prot. Nr.18):
konstatēja –
 No 17.09.2007. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Strazdu iela 8, Gaidas, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
01.09.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu Strazdu
iela 8, Gaidas, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/28) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2017.gada 18.septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Strazdu iela 8, Gaidas,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 18.09.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Strazdu iela 8, Gaidas, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt O.V., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Strazdu iela 8, Gaidas, Ropažu novads, LV 2133;

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt O.V., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Strazdu iela 8, Gaidas, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.V. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 A.J. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par O.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 07.09.2017 saņemto A.G., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par O.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Zītari 4” dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 27.09.2017. sēdē (Prot. Nr.18):
konstatēja –
 No 04.04.1994. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Zītari 4” dz.7, Tumšupe, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
12.09.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Zītari 4”
dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/29) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2017.gada 21.septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Zītari 4” dz.7, Tumšupe,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 21.09.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Zītari 4” dz.7, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt O.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Zītari
4” dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt O.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Zītari 4” dz.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.J. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 A.G. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 14/2017
“Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 23.augusta saistošajos noteikumos
Nr.10/2017 „Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois””
apstiprināšanu
Ar Ropažu novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes lēmumu apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.10/2017 „Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois””.
Pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas, konstatēts, ka nepieciešams precizēt saistošos
noteikumus, paredzot mācības maksas samazinājumu bērniem no daudzbērnu ģimenēm,
neatkarīgi no tā, cik bērnu no attiecīgās ģimenes apmeklē mūzikas un mākslas skolu.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 27.septembra saistošos noteikumus
Nr.14/2017 “Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017.gada 23.augusta saistošajos
noteikumos
Nr.10/2017 „Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā
„Rodenpois””.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izskatīšanai.
3. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai;
 Ropažu mūzikas un mākslas skolai „Rodenpois”;
 Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.
20.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu Muceniekos, ar garāžu kooperatīva sabiedrību
“Vārtiņi”
Izskatot garāžu kooperatīva sabiedrības “Vārtiņi”, reģ. Nr. 40203092226, juridiskā adrese
“Jaunceltnes 2k – 7” - 43, Mucenieki, Ropažu nov., valdes priekšsēdētāja Vladislava
Stefanoviča, personas kods /personas kods/, 2017. gada 18. septembra iesniegumu Nr. 2483, ar
lūgumu iznomāt zemi, garāžu kooperatīva sabiedrībai “Vārtiņi”, zem kooperatīvu garāžām
Muceniekos, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 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, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kur 7. pants par apbūvēta zemesgabala nomas
maksu gadā, nosaka: 7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 7.2
Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo
noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.09.2017. līdz 31.08.2027. zemes nomas līgumu ar garāžu
kooperatīva sabiedrību “Vārtiņi”, reģ. Nr. 40203092226, par zemes vienību
Muceniekos, kadastra Nr. 8084 006 0071, platība 0,5695 ha.
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
3. Uzdot Teritorijas plānotājam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie nomas
līguma;
4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojumu izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Garāžu kooperatīva sabiedrība “Vārtiņi”, “Jaunceltnes 2k – 7” – 43, Mucenieki,
Ropažu novads, LV 2137;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
6. Garāžu kooperatīva sabiedrības “Vārtiņi”, reģ. Nr. 40203092226, pilnvarotajai
personai, līdz 31.10.2017. noslēgt Zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada
pašvaldībā – Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
21.§
Par dzīvokļa “Kākciema skola”- 3, īres līguma noslēgšanu ar Dz.Ķ.
Izskatot Dz.Ķ., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas saņemts
21.08.2017. reģ. Nr. 2254, ar lūgumu pārreģistrēt uz viņa vārda īres līgumu, adresē: “Kākciema
skola”- 3, Kākciems, Ropažu novads, sakarā ar vīra I.Ķ. nāvi, un pamatojoties uz: likuma „Par
pašvaldībām” 14. pantu - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; kā arī likuma “Par
dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu, kas nosaka, ka Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā
arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā
īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar I.Ķ., personas kods /personas kods/, adresē “Kākciema skola”- 3,
Kākciems, Ropažu novads, ar 31.08.2017.
2. Piešķirt Dz.Ķ., personas kods. /personas kods/, Ropažu novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā – „Kākciema skola”- 3, Kākciems, Ropažu nov., dzīvojamās telpas
lietošanas tiesības un noslēgt beztermiņa dzīvojamās telpas īres līgumu no 01.09.2017.
3. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,15 EUR/m², mēnesī 6,45 EUR (0,15 EUR x 42,98 m²).

4. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Dz.Ķ., /adrese/;
 RN “Ciemats” SIA, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
6. Dz.Ķ., līdz 31.10.2017. noslēgt īres līgumu, vēršoties RN “Ciemats” SIA, iepriekš
sazvanoties pa tālr. 67901050.
7. Ja līdz 31.10.2017. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.11.2017. automātiski zaudē
spēku un Dz.Ķ. līdz 01.12.2017. atbrīvot telpas.
22.§
Par dzīvokļu maiņu no “Ēdelveisi”- 11, Ropaži, Ropažu novads uz Zaļā iela 8-12, Ropaži,
Ropažu novads
Izskatot J.L., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
20.09.2017. Nr. 2512, ar apstiprinājumu dzīvokļa “Ēdelveisi”- 11, Ropaži, Ropažu novads
maiņai uz Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu novads, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.
pantu - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar J.L., personas kods /personas kods/, adresē /adrese/, ar 30.09.2017.
2. Piešķirt J.L., personas kods /personas kods/, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un
noslēgt beztermiņa īres līgumu adresē Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu novads, no
01.10.2017.
3. J.L., līdz 31.10.2017. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Ciemats”, par
dzīvokli, adresē: Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu novads iepriekš sazvanoties pa tālr.
67901050, un atbrīvot dzīvokli “Ēdelveisi”- 11, Ropaži, Ropažu novads.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 J.L., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN „Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
23.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Kākciema ciema teritorijā ar L.O.
Izskatot L.O., personas kods /personas kods/, dzīv. /adrese/, 2017. gada 19. septembra
iesniegumu, Nr. 2504, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, par mazdārziņu Kākciemā, Nr.
K- 103, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5

„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2017. līdz 31.12.2020. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Nr. K- 103, kadastra Nr. 80840180458, aptuvenā
platība līdz 0,1 ha ar L.O., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot zemes nomas līgumu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.O., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
5.L.O., līdz 31.10.2017. noslēgt zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
6. Ja līdz 31.10.2017. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.11.2017. automātiski zaudē
spēku.
24.§
Par Ropažu novada vēlēšanu komisiju
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā
republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu
komisija un novada vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā.
Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 5. panta pirmajai daļai, novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas
dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas.
Ievērojot minēto, Ropažu novada pašvaldība divas reizes izsludināja pieteikšanos uz
vēlēšanu komisijas locekļa amatiem. Pēdējās pieteikšanās termiņš tika noteikts 18.septembris.
Pieteikumus uz Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem iesniegušas tikai 3
personas.
Ņemot vērā, ka iepriekšējās komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā
dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju, kā arī Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt pieteikšanās uz Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļa amatiem termiņu līdz
2017. gada 18. oktobrim.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt paziņojumu par pieteikšanos „Ropažu Vēstis” un
pašvaldības mājaslapā un pašvaldībā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu elektroniski
izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;

 Centrālai vēlēšanu komisijai.
25.§
Par Ropažu bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
Sakarā ar to, ka Ropažu bāriņtiesā atbrīvojās bāriņtiesas locekļa amats, Ropažu novada
pašvaldības mājaslapā un pašvaldības izdevumā „Ropažu Vēstis” tika izsludināts konkurss uz
Ropažu bāriņtiesas locekļa amatu.
Uz izsludināto vakanci pieteicās divi pretendenti. Izvērtēšanas komisija izvērtējot
pretendentu pieredzi, uzklausot pretendentus klātienē, pieņēmusi lēmumu par bāriņtiesas locekli
izvirzīt Daigu Joksti, personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/.
Ņemot vērā pretendenta nevainojamo reputāciju, informāciju no Sodu reģistra, atbilstošo
izglītību un iepriekšējo darba pieredzi, kā arī pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu,
10.panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8. punktu, 21.panta pirmās
daļas 9.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Daigu Joksti, personas kods /personas kods/, Ropažu bāriņtiesas locekļa amatā.
2. Noteikt, ka Ropažu bāriņtiesas locekles amata pilnvaras sākas ar 2017. gada 27. septembri.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājai,
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai,
 Daigai Jokstei, /adrese/
26.§
Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto Attīstības daļas projektu vadītājas Līgas
Mekšas iesniegumu par līguma par mobilā telefona izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu,
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 32. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par mobilā telefona izmantošanas izdevumu segšanu ar Attīstības daļas
projektu vadītāju Līgu Mekšu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese Līga Mekša, personas kods /personas kods/,
/adrese/
Telefona modelis
Sony Xperia X
Pieslēgums
SIA Bite Latvija
Atlīdzības limits
Līdz 5 EUR
Līguma termiņš
12.09.2017.- 31.12.2017.
No kādiem finanšu līdzekļiem
Attīstības daļa
Kādam mērķim
Attīstības daļas Projektu vadītājas darba pienākumu
nodrošināšanai.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai organizēt līguma noslēgšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;

 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai.
27.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu vidusskolas ārējo siltumtīklu remontam
Ropažu novada pašvaldība konstatējusi, ka pēc Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas
nepieciešams veikt Ropažu vidusskolas ārējo siltumtīklu remontu, lai nodrošinātu skolu ar
pietiekamu siltumenerģijas jaudu.
Pēc siltumtīklu apsekošanas, konstatēts, ka aptuvenās remonta izmaksas ir 30 000 EUR.
Ņemot vērā minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
Uzklausot deputātu diskusiju, deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu šī jautājuma diskusiju un
vainīgās personas meklēšanu, atlikt uz 2017.gada oktobra Attīstības sēdi.
Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt deputāta J.Ķeža priekšlikumam un aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins,
I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” 1 balss (K.Ozoliņa),
„Atturas” – 2 balsis (J.Grigaļūns, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt no investīciju budžeta (struktūra 111) 15 000 EUR Ropažu vidusskolas ārējo
siltumtīklu remontam.
2. Piešķirt no kases atlikuma uz 31.12.2017. 15 000 EUR Ropažu vidusskolas ārējo siltumtīklu
remontam.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2017. gada
budžetā.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu elektroniski izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
28.§
Par nekustamā īpašuma „ZAĶUKALNI”, 2. zemes gabala, kadastra Nr. 8084 008 0200,
Ropažu novadā detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņu
Ar Ropažu novada domes 30.11.2006. lēmumu Nr. 66, prot. Nr. 12, apstiprināta
detālplānojuma projekta 1.redakcija kā galīgā redakcija nekustamā īpašuma „ZAĶUKALNI”, 2.
zemes gabalam, kadastra Nr. 8084 008 0200, kā arī apstiprināti detālplānojuma grafiskās daļas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kā Ropažu novada pašvaldības 30.11.2006.
saistošie noteikumi Nr.4.
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi detālplānojumu īstenotāju (M.M., M.L., J.K., A.B.,
M.B., K.M. un K.L.) administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma „ZAĶUKALNI”, 2. zemes
gabala, kadastra Nr. 8084 008 0200, Ropažu novadā detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņu,
jo nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ nav iespējams realizēt detālplānojumā noteikto.
Izskatot detālplānojuma īstenotāju ierosinājumu, saskaņā ar būvvaldes ierosinājumiem,
panākta vienošanās par detālplānojuma realizēšanas kārtību. Administratīvais līgums paredz
detālplānojumu realizēt šādā kārtībā:
Detālplānojuma īstenotāji uzsāk detālplānojuma īstenošanu, šādā kārtībā:
1. atbilstoši normatīvajiem aktiem 6 (sešu) mēnešu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas
pārstrādā 2008. gada tehnisko projektu „Ceļa būvniecība Rīgas rajona Ropažu novada īpašumā
„ZAĶUKALNI” (2.zemes gabals) (pēc sadales „Zaķukalni-1”, kad. Nr. 8084 009 0440) un
iesniedz Ropažu novada būvvaldē apstiprināšanai un Salas ielas izbūves būvatļaujas saņemšanai;
2. Pēc pārstrādātā tehniskā projekta apstiprināšanas būvvaldē un būvatļaujas izsniegšanas,
Detālplānojuma īstenotājiem 2 (divu) gadu laikā, atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam,

jāizbūvē Salas iela zemes vienībā „Zaķukalni 1”, ar kadastra Nr. 8084 009 0440 un jānodod
ekspluatācijā;
3. Iebrauktuves un caurtekas būvniecības vajadzībām, katrs Detālplānojuma īstenotājs savā
īpašumā risina lokāli, saskaņā ar tehnisko projektu. Nav pieļaujama grāvju nosprostošana vai
notekūdeņu novadīšana blakus zemes gabalā.
4. Detālplānojuma īstenotāji inženierkomunikācijas – ūdensapgādi, kanalizāciju, u.c. katrs savā
īpašumā risina lokāli.
5. Pēc 2. punktā minētās būvatļaujas izsniegšanas, ēku un būvju projektēšana un būvniecība
pieļaujama zemesgabalos, kuriem izbūvēta piekļuve un izsniegta attiecīga būvatļauja. Šajā
punktā minētajā gadījumā ēkas un būves ekspluatācijā iespējams nodot tikai pēc 2. punktā
minētās Salas ielas izbūves un nodošanas ekspluatācijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.panta pirmās daļas
2.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmo daļu
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas detālplānojuma īstenošanas kārtībā un noslēgt administratīvo
līgumu par nekustamā īpašuma „ZAĶUKALNI”, 2. zemes gabala, kadastra Nr. 8084 008
0200, Ropažu novadā detālplānojuma īstenošanas kārtību.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Detālplānojuma īstenotājiem;
 Ropažu novada būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A,
Rīga, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada OKTOBRĪ
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
10.10.2017. plkst.14:00
Attīstības komitejas sēde
10.10.2017. plkst.16:00
Dzīvokļu komisijas sēde
11.10.2017. plkst.12:00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
11.10.2017. plkst.15:00
Finanšu komitejas sēde
17.10.2017. plkst.16:00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Domes sēde
25.10.2017. plkst.14:00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Revīzijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 27.09.2017. sēde slēgta plkst. 1450
Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums
Protokolists

Inese Vēbere

1.pielikums
Ropažu novada Domes 2017.gada 27.septembra
lēmumam Prot. Nr.18, 8.§
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 01.09.2017.
saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418
"Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem"".
EUR
Klasif.

1200
2100
2200

Mūzikasmākslas
skola
(prof.ievirzes
izgl.)

Zaķumuižas
pamatskola, PII
t.sk.
vidusskola pirmsskola Annele
Ropažu

kods

1100

Izglītības iestādes

Izmaksu veidi

Darba samaksa izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta, prēmijas un
naudas balvas (EKK 1148); darba devēja piešķirtos labumus un
maksājumus (EKK 1170))
Darba devēja VSAOI maksājumi, pabalsti un kompensācijas
(izņemot VSAOI no valsts mērķdotācijas, no prēmijām un naudas balvām
(EKK 1148) un darba devēja piešķirtiem labumiem un maksājumiem
(EKK 1170))
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni (izņemot
ārvalstu (EKK 2120))
Pakalpojumi, t.sk.:
pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210)
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220)
administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi (EKK 2230)

185946

281593

373002

91312

46739

68341

91991

23182

48
63281
6913
37960

97
73203
2423
48584

0
42298
851
28772

311
22097
1786
7206

9015

4757

4732

1141

2300

2400
5233

remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo
remontu (EKK 2240))
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250)
īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transporta līdzekļu nomas
maksu (EKK 2262))
Krājumi, materiāli un energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310)
kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas
izdevumus (EKK 2322))
zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas ierīces, medicīnas
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340)
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350)
aprūpē un apgādē esošu personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360)
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))
mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370)
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Kopā pašvaldības līdzekļi
Skolēnu /audzēkņu skaits uz 01.09.
Izmaksas vienam skolēnam/audzēknim gadā EUR
Izmaksas vienam skolēnam/audzēknim mēnesī EUR

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

3545
4746

15277
887

7422
77

9845
1343

1102

1275

444

776

26336
8211

39355
15749

16392
5545

8310
1468

0

0

0

0

296
11498

857
10982

122
6431

0
4553

2824
3507
5396
0

3960
7807
1325
0

1692
2602
75
0

0
2289
217
0

327746
310

463914
373

523758
202

145429
134

1057.25

1243.74

2592.87

1085.00

88.11

103.65

216.08

90.45

A.Rubene

