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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2017.gada 25.oktobrī

Nr.19

Darba kārtība:
1. Ropažu novada PII “Annele” aicinājums Ropažu novada deputātiem piedalīties Rīcības
dienas aktivitātēs ar moto “Glābjam pasauli kopā!”
2. Izpilddirektora pienākumu izpildītājas Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada
septembra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
3. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajos dzīvokļos
4. Par V.A. atteikšanos no sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe, Ropažu novads
5. Par Dz.Š. atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.22, Tumšupe,
Ropažu novads
6. Par G.E. mājokļa jautājumu
7. Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
8. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma novērtēšanu
Attīstības komitejas atzinumi
9. Par nekustamā īpašuma zemes vienības „Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 008 0445, pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ārņi”- 1, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 900 1651, atsavināšanas procesa uzsākšanu O.K.
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ārņi”- 2, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 900 1652, atsavināšanas procesa uzsākšanu V.A.
Finanšu komitejas atzinumi
12. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotāju komandai 2017.gada sacensībās
petankā
13. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību un treniņu izdevumu
daļējai segšanai 2017.gadā
14. Par zemes vienības „Feniksmalas”, Kadastra Nr. 8084 008 0445, iznomāšanu
15. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.2/2017 „Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu”
16. Par atbalstu Likteņdārza Lielā kalna tapšanā
17. Par Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikuma un
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes nolikumu
grozījumu apstiprināšanu un deleģējumu
18. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāva apstiprināšanu
19. Par degvielas limita palielināšanu E.Seņkānei un M.Vālodzem
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
20. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijā
21. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijā
22. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijā
23. Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisiju

24. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta
jautājumos I.Amantovas atbrīvošanu no amata
25. Par apņemšanos īstenot Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
2014. līdz 2021.gada programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un
sadarbība kultūras jomā'' iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi
Muceniekos”
26. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada NOVEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 25.10.2017. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 25.10.2017. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes
priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus

Aigars Kleins
Irēna Krote
Jānis Ķezis
Aivars Oleksāns
Kristīne Ozoliņa (sēdē ierodas plkst.1410)
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Ligita Zeltiņa

-

Administrācijas
darbinieki:

Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnete Ālere
Teritorijas plānotājs-arhitekts Ainārs Linde
Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece Dace
Malnača
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene

-

iestāžu vadītāji:

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska
PII “Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Kūltūras un izglītības centra vadītāja Sanita MegereKlevinska
Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
SIA “Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons

-

nepiedalās:

Ingrīda Amantova (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Renāte Gremze (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Jānis Grigaļūns (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Indulis Līdacis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Ģirts Urbanovičs (attaisnojošu iemeslu dēļ)

-

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 25.10.2017. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
25.10.2017. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 25.10.2017. sēdes darba kārtību.

1. §
Ropažu novada PII “Annele” aicinājums Ropažu novada deputātiem piedalīties Rīcības
dienas aktivitātēs ar moto “Glābjam pasauli kopā!”
Ropažu novada PII “Annele” aicina Ropažu novada deputātus piedalīties Rīcības dienas
aktivitātēs ar moto “Glābjam pasauli kopā!”
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
Plkst.1410 sēdē ierodas deputāte K.Ozoliņa

2. §
Izpilddirektora pienākumu izpildītājas Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada
septembra lēmumu izpildi
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus informē, ka izpilddirektora pienākumu
izpildītāja S.Grūbe, attaisnojošu iemeslu dēļ, sēdē nevar piedalīties, līdz ar to uz visiem
jautājumiem atbild domes priekšsēdētājs,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
3. §
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 29.09.2017. saņemto A.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Priedes 5, dzīvoklis Nr.3, Silakrogs, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.10.2017.
Ņemot vērā, ka A.S. 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 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 5, dzīvoklis Nr.3, Silakrogs, Ropažu
novads, īres līgumu ar A.S. uz laiku no 01.11.2017. līdz 30.04.2018.
2. A.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2135.
3. A.S. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,38 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 3,25, kopā EUR 5,63 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–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 sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats” piestādītā
rēķina.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.S., /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 Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.10.2017. saņemto L.G., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr. 2, Ropaži, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.10.2017.
Ņemot vērā, ka L.G. 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 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr. 2, Ropaži,
Ropažu novads, īres līgumu ar L.G. uz laiku no 01.11.2017. līdz 30.04.2018.
2. L.G. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar Ropažu novada
pašvaldību, Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads.
3. L.G. maksāt par īri (17,46 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,62 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 3,01, kopā EUR 5,63 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 visiem komunāliem maksājumiem, un elektroenerģiju veikt Ropažu
novada pašvaldības kasē, Sporta iela -1, Ropaži, Ropažu novads.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr. 3, Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr. 7,
Ropaži, Ropažu novads pēc dzīvokļu īpašnieku biedrības “12 BRILJANTI” piestādītā
rēķina.
7. Par elektroenerģijas un gāzes pakalpojuma sniegšanu, L.Garda maksā daļu, ko aprēķina
dalot uz īrnieku skaitu.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.G., /adrese/;
 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.

4.§
Par V.A. atteikšanos no sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe,
Ropažu novads
26.07.2017. Ropažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.14, 7.§ “Par sociālās dzīvojamās
platības Zītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe, Ropažu novads, piedāvāšanu un īres līguma
noslēgšanu ar V.A.” - “Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.2, Tumšupe,
Ropažu novads, īres līgumu ar V.A. uz laiku no 16.08.2017. līdz 31.01.2017.”
V.A. telefoniski vairākkārtīgi apgalvoja, ka ies dzīvot sociālajā dzīvoklī.
29.09.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests apsekoja V.A. mājās.
V.A. solās pārcelties uz sociālo dzīvokli tuvākajā laikā.
V.A. līdz 06.10.2017. nav pārcēlusies uz sociālo dzīvojamo platību.
06.10.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienesta atkārtoti apsekoja V.A. mājās.
V.A. sarunā atsakās pārcelties uz sociālo dzīvokli, jo esot liels pieradums pie esošās dzīvojamās
platības.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.10.2017. saņemto V.A., personas
kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, iesniegumu, ka persona atsakās no piešķirtās sociālās
dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe, Ropažu novads,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 26.07.2017. Ropažu novada domes lēmumu Nr.14, 7§ “Par sociālās dzīvojamās
platības Zītari 5, dzīvoklis Nr. 2, Tumšupe, Ropažu novads, piedāvāšanu un īres līguma
noslēgšanu ar V.A.”.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.A., /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.§
Par Dz.Š. atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.22, Tumšupe,
Ropažu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.10.2017. saņemto Dz.Š. personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par atteikšanos no sociālās
dzīvojamās platības “Zītari 5”- 22, Tumšupe, Ropažu novads, konstatēts sekojošais:
 Dz.Š. ģimene pārceļas uz citu dzīves vietu.
 Parādu par komunālajiem maksājumiem un elektroapgādi nav.
Izvērtējot visu informāciju
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 10.10.2017. pārtraukt īres līgumu ar Dz.Š., personas kods /personas kods/ par sociālās
dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.22, Tumšupe, Ropažu novads, īri.
2. Dz.Š. par laika periodu līdz 10.10.2017. samaksāt par sociālās dzīvojamās platības Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 22, Tumšupe, Ropažu novads, īri, apsaimniekošanu, par visiem komunālajiem
pakalpojumiem, un elektroenerģijas pakalpojumiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Dz.Š., /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.§
Par G.E. mājokļa jautājumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 13.07.2017. saņemto G.E., personas
kods /personas kods/, bez deklarētās dzīves vietas, iesniegumu ar lūgumu ierādīt sociālo
dzīvojamo platību, konstatēts sekojošais:
/informācija/
G.E. tika aicināta ierasties 11.10.2017. plkst. 16.00 uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu
komitejas sēdi, lai runātu par mājokļa jautājumu.
G.E. ieradās uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošu
informāciju:
/informācija/
Izvērtējot visu informāciju 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 vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir
attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt G.E., personas kods /personas kods/, bez deklarētās dzīves vietas, Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu:
- G.E.;
- Ropažu novada pašvaldības 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.

7.§
Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
Pamatojoties uz 11.10.2017. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmuma 5.§
“Par G.E. mājokļa jautājumu”- “Reģistrēt G.E., personas kods, /personas kods/, bez deklarētās
dzīves vietas, Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā G.E.,
personas kods /personas kods/
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru uz
11.10.2017.:
N.p.k.
Vārds, Uzvārds
Adrese
Uzņemšanas laiks
1.
/adrese/
14.06.2017.
Ž.H.
2.
/adrese/
09.08.2017.
E.J.
3.
/adrese/
11.10.2017.
G.E.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
- G.E., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības 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.
8.§
Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma novērtēšanu
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta
„Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi” 7. punktu – „novērtēt sociālā dienesta administrēto un
pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti” – Ropažu novada
pašvaldības Sociālais dienests no 15.08.2017. līdz 27.09.2017. veica ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu novērtēšanu citu pašvaldību iestādēs, kurās
pakalpojumus saņem ar Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu ievietoti Ropažu
novada pieaugušie iedzīvotāji.
Ropažu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar 5 citu pašvaldību iestādēm par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 24 Ropažu novada
iedzīvotājiem.
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības „Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 008 0445, pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma – zemes vienības „Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 008 0445, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Ropažu novada
pašvaldības vārda un pamatojoties uz:
1. 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;
2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno
dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;
3. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 13.panta 1. daļu kas nosaka Valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatās iesniedzamos dokumentus.
4. Nekustamais īpašums „Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu novads, sastāv no
zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 008 0445, platība 0,2806 ha.
5. Zemes vienība „Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu novads, nav apbūvēta.
6. Nekustamā īpašuma – zemes vienība ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai, nodokļu
maksātāja kods 90000029039.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu (zemes
vienību):
Nekustamā īpašuma adrese,
Kadastra
sastāvs:
apzīmējums
„Feniksmalas”, Zaķumuiža, Ropažu
novads,
kadastra Nr. 8084 008 0445.
8084 008 0445
Zeme 0,2806 ha
2. Atbildīga par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

10.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ārņi”- 1, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 900 1651, atsavināšanas procesa uzsākšanu O.K.
Izskatot O.K., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 14.09.2017. iesniegumu Nr.
2464, ar apstiprinājumu iegādāties nekustamo īpašumu adresē: “Ārņi”- 1, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 900 1651, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 131,9 m² un pie dzīvokļa
īpašuma piederošajām 1319/2101 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 8084 010
0106 001), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 002), būves (kadastra apzīmējums 8084

010 0106 003), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 004), būves (kadastra apzīmējums
8084 010 0106 005), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 006) un zemes gabala
(kadastra apzīmējums 8084 010 0106), kuru pašlaik īrē no pašvaldības, un pamatojoties uz:
 SIA “Ober Haus Vērtēšanas serviss” vērtējumu, tirgus vērtība ir 10600 EUR.
 likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu. 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;
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. pants (4) Atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 5)
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 45.pants.(3) Atsavinot valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 36. pants. (3) Pārdodot publiskas
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ārņi”- 1, Ropažu novads, kadastra
Nr. 8084 900 1651, O.K., personas kods /personas kods/;
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma “Ārņi”- 1, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 900 1651,
atsavināšanas cenu 10600. (Desmit tūkstoši seši simti eiro, 00 eiro centi.)
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu, termiņš 5 gadi.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot pirkuma summas atmaksas grafiku sākot
ar 01.12.2017.
5. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot pirkuma līgumu.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 O.K., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN “Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
7. O.K., personas kods /personas kods/, līdz 30.11.2017. noslēgt pirkuma līgumu, vēršoties
Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.

11.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ārņi”- 2, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 900 1652, atsavināšanas procesa uzsākšanu V.A.
Izskatot V.A., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 14.09.2017. iesniegumu Nr.
2465, ar apstiprinājumu iegādāties nekustamo īpašumu adresē: “Ārņi”- 2, Ropažu novads,

kadastra Nr. 8084 900 1652, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 78,2 m² un pie dzīvokļa
īpašuma piederošajām 782/2101 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 8084 010
0106 001), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 002), būves (kadastra apzīmējums 8084
010 0106 003), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 004), būves (kadastra apzīmējums
8084 010 0106 005), būves (kadastra apzīmējums 8084 010 0106 006) un zemes gabala
(kadastra apzīmējums 8084 010 0106), kuru pašlaik īrē no pašvaldības, un pamatojoties uz:
 SIA “Ober Haus Vērtēšanas serviss” vērtējumu, tirgus vērtība ir 5800 EUR.
 likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu. 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;
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. pants (4) Atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 5)
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 45.pants.(3) Atsavinot valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 36. pants. (3) Pārdodot publiskas
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ārņi”- 2, Ropažu novads, kadastra
Nr. 8084 900 1652, V.A., personas kods /personas kods/.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma “Ārņi”- 2, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 900 1652,
atsavināšanas cenu 5800,00 EUR. (Pieci tūkstoši astoņi simti, eiro, 00 eiro centi.)
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma pārdošanu uz nomaksu, termiņš 5 gadi.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot pirkuma summas atmaksas grafiku sākot ar
01.12.2017.
5. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot pirkuma līgumu.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 V.A., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN “Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
7. V.A., personas kods /personas kods/, līdz 30.11.2017. noslēgt pirkuma līgumu, vēršoties
Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
12.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotāju komandai 2017.gada sacensībās
petankā
Izskatot Latvijas Petanka sporta federācijas (reģ.nr. 40008143066, juridiskā 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, SK „Boule” biedriem (reģ. nr. 40008130911, juridiskā adrese „Valgundas”,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135), 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) 2.,3. un 5.2. 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 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10, un
Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 174,00 EUR, 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, biedrībai
SK „Boule”, reģ. nr. 40008130911, juridiskā adrese „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads,
LV 2135, konta nr. A/S Swedbank, LV10HABA0551026015722, 3 (trijiem) Ropažu novada
iedzīvotājiem, jauniešu komandai petankā, 2017.gada sacensību izdevumu segšanai no
Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem:
 58 euro Ā.O. (personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/);
 58 euro M.O. (personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/);
 58 euro Ņ.K. (personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/),
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai, pēc lēmuma
parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Biedrībai SK „ Boule”, „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads, LV2135;
 Ā.O. un M.O., /adrese/;
 Ņ.K., /adrese/.

13.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību un treniņu izdevumu
daļējai segšanai 2017.gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
biedrības „Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE””, vienotais reģistrācijas Nr.40008226974,
juridiskā adrese: Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, iesniegumu ar
lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju dalību sacensībās un treniņprocesa
izdevumus 2017. gadā, 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) 1.1, 2., 4.1., 5.1., 5.2., 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 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10, un
Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 1300,00 EUR biedrībai „Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE””,
(vienotais reģistrācijas Nr.40008226974, juridiskā adrese: Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV-5120, konta Nr. LV46UNLA0050022503538) sporta sacensību
izdevumu daļējai segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem, kas paredzēti šādām
personām:
 300,00 EUR L.L.K., personas kods /personas kods/, /adrese/;
 300,00 EUR S.T., personas kods /personas kods/, /adrese/;
 300,00 EUR E.V., personas kods /personas kods/, /adrese/;
 200,00 EUR R.K., personas kods /personas kods/, /adrese/;
 100,00 EUR M.K., personas kods /personas kods/, /adrese/;
 100,00 EUR R.K., personas kods /personas kods/, /adrese/.
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai ”Cīņas un mākslas centrs „HAGAKURE””, Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu
novads, LV-5120;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;








L.L.K., /adrese/;
S.T., /adrese/;
E.V., /adrese/;
M.K., /adrese/;
R.K., /adrese/;
R.K., /adrese/.

14.§
Par zemes vienības „Feniksmalas”, Kadastra Nr. 8084 008 0445, iznomāšanu
Izskatot SIA “FENIKSS AV”, reģistrācijas Nr. 40003280086, juridiskā adrese: “Fenikss
AV”, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, 2017.gada 27.marta iesniegumu Nr. 945, ar lūgumu
pagarināt nomas līguma darbības termiņu līdz 31.10.2030. un paplašināt atļauto zemes gabala
lietošanas veidu, atļaujot nomniekam uz zemes gabala uzbūvēt un ekspluatēt ar saimniecisko
darbību saistītas būves un/vai ēkas, pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Saistošiem
noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”, un Ropažu novada pašvaldības Saistošiem
noteikumiem Nr.36 „Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtība””, kuru 3. punkts nosaka, ka Nomas m
maksa par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība ir lielāka par
0,1 ha, tiek noteikta 28.00 EUR, vai ne mazāka kā 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā. Kā arī 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,
[..].
Saskaņā ar Attīstības komitejas 10.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.9, un Finanšu komitejas
17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt 2010.gada 08.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu, līdz 31.10.2030.
2. Noteikt, ka nomniekam ir tiesības apbūvēt nomas zemi, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3. Noteikt no 01.01.2018. nomas maksu 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 28.00 EUR.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot vienošanos
pie zemes nomas līguma.
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 SIA “FENIKSS AV”, “Fenikss AV”, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
7. SIA “FENIKSS AV”, reģistrācijas Nr. 40003280086, pārstāvim, līdz 30.11.2017. noslēgt
vienošanos pie Zemes nomas līguma, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā un
lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
8. Ja līdz 30.11.2017. vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums ar 01.12.2017. automātiski
zaudē spēku.

15.§
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 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 25.10.2017. saistošos noteikumus Nr.11/2017
„Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.2/2017 „Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” ar sekojošu
paskaidrojumu:
1.1.Pamatbudžets:
Ieņēmumi – grozījumi kopsummā 453345.00 EUR, t.sk. :
- palielinājums – 461645,00 EUR (ES projektu avansu finansējumi, valsts dotācijas);
- samazinājums – 8300,00 EUR (samazinājušās projekta realizācijas izmaksas).
- veiktos grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
Izdevumi - grozījumi kopsummā 425197,00 EUR, t.sk.:
- Vispārējo valdības dienesta budžeta samazinājums par summu 67970,00 EUR;
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana budžeta palielinājums par summu 111091,00 EUR;
- atpūta, kultūra un reliģija budžeta palielinājums par summu 858,00 EUR;
- izglītības budžeta palielinājums par summu 355355,00 EUR;

- sociālās aizsardzības budžeta palielinājums par summu 25863.00 EUR
- veiktos grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
Finansēšana:
- plānotais kases atlikums uz 31.12.2017. – 5199.00 EUR apjomā.
1.2. Speciālais budžets:
- veiktos grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodos
2. Ropažu novada pašvaldības 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr.11/2017 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Ropažu novada pašvaldības juridiskā un lietvedības daļā, finanšu un grāmatvedības
daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 25.10.2017. saistošos noteikumus Nr.11/2017. „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 09.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2017
„Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

16.§
Par atbalstu Likteņdārza Lielā kalna tapšanā
Ropažu novada pašvaldība 02.10.2017. saņēmusi Kokneses fonda 28.09.2017.
aicinājumu pašvaldībām piedalīties Likteņdārza Lielā kalna tapšanā. 2015.gadā ir uzsākta 12,5
metru augsta Likteņdārza Lielā kalna uzbēršana. Vienu tā pusi paredzēts apstādīt ar kokiem, otru
– apsēt ar Latvijas lauku puķēm. Kalnu plānots sasniegt pa gājēju taku, un tā virsotne būs skatu
platforma uz Daugavu un apkārtējo dārza ainavu.
Kopā kalna uzbēršanai nepieciešams 169 160 m3 dažādas struktūras grunts un apmēram
trešā daļa no nepieciešamās grunts ir savākta. Lai sagādātu atlikušo daļu Kokneses fonds aicina
Latvijas pašvaldības:
- Atvest vismaz vienu kravu (14m3) jebkuras grunts;
- Izmantot tuvāk esošā karjera SIA “Pļaviņu DM” iespējas iegādājoties grunti ar
izmaksām ap 6,00 EUR/m3 jeb ap 100,00 EUR/krava (13m3);
- Līdzfinansējumu pārskaitot uz Kokneses fonda norēķinu kontu, lai Fonds organizētu
un nodrošinātu materiāla atvešanu, par ko iesniegtu atskaiti pašvaldībai.
Katra atvestā materiāla krava tiek reģistrēta un norādīta Likteņdārza mājas lapā
www.liktendarzs.lv. Kā arī, pašvaldību nosaukumi tiek atspoguļoti uz plāksnītēm pie Lielā kalna
un Likteņdārza daudzfunkcionālajā ēkā un pašvaldības saņem “Kokneses fonda” Padomes
parakstītu sertifikātu par ieguldījumu Likteņdārza īstenošanā.
Ņemot vērā, iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļu,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu iegādāties 1 kravu grunts.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu iegādāties 2 kravas grunts.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 2 balsis (K.Ozoliņa, V.Šlēgelmilhs), „Pret” 7 balsis (Z.Blaus, A.Kleins,
I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, V.Šīrants, L.Zeltiņa), „Atturas” – nav,
Deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikums tiek noraidīts.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputāta J.Ķeža priekšlikumu.
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, V.Šīrants,
L.Zeltiņa), „Pret” 1 balss (K.Ozoliņa), „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),

Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot izpilddirektora p.i. S.Grūbei organizēt grunts iegādi no Likteņdārzam tuvāk esošā
karjera, 2 kravas līdz 200,00 EUR.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt samaksu pēc saņemtā rēķina.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

17.§
Par Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikuma un
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes nolikumu
grozījumu apstiprināšanu un deleģējumu
Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt grozījumus tās
nolikumā un Uzraudzības padomes nolikumā, Ropažu novada pašvaldība konstatēja, ka:
1)
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir dibināta
2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada,
Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu
novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību
dibināta patstāvīga kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus,
organizētu un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.
2)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības,
savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju
apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā
iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.
3)
Tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes pārraudzību šo
iestādi izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību. Ja pašvaldības
izveido vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var izveidot vienu uzraudzības padomi.
Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo
pašvaldību skaitu.
4)
Atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar
attiecīgo pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības padomes
kompetenci un darbības kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja izraudzīšanās kārtību, padomes
locekļu tiesības, pienākumus un aizvietošanas kārtību.
5)
Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un papildinājumi
nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek apstiprināti tādā pašā
kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši
visi dibinātāji.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 8.
sadaļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo neizprot šī nolikumu nepieciešamības būtību un jēgu.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā:
1) Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1.7.2. izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, izsniedzot
profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu;”

2) Grozīt 2. sadaļas 3. 2.1.12. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“2.1.12.
koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanu
dibinātājpašvaldību izglītības iestādēs, t.sk. apkopojot IZM pieprasīto informāciju par
pedagogiem, kuri pretendē un ir ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes;”
3) Svītrot nolikuma 2.sadaļas 2.1.13.punktu
4) Grozīt pārvaldes nolikuma 3. sadaļas 4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
„4.3. slēgt darba un uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt
saimnieciskos līgumus, ja darījuma kopsumma nepārsniedz 4500.0 EURO (četri tūkstoši pieci
simti EURO, 00 centi) (bez PVN), nomas vai īres līgumus, kā arī citus atlīdzības un/vai
bezatlīdzības līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus u.c.;”
5) Grozīt 5. sadaļas 7. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa finanšu pārskata
sagatavošanu un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatus
Mārupes novada pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā.”
2. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes nolikumā:
1) Papildināt 2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes locekļa izvirzīšanu tiek
pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 01.oktobrim.”
2) Grozīt nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ 3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā balsojumā ievēl uz
sasaukuma domes termiņa pilnvaru laiku.”
3) Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja
noslēdzamā līguma summa pārsniedz - 4500.0 EURO (četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi)
(bez PVN).”
3. Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē Ropažu
novada domes priekšsēdētāju Zigurdu Blauu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, Bruņinieku iela 29/31, Rīgā, LV – 1001.

18.§
Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāva apstiprināšanu
Ņemot vērā, ka šobrīd Starpinstitucionālās sadarbības komisijas vairāki locekļi nestrādā
pašvaldībā un tās iestādēs, nepieciešams komisiju apstiprināt jaunā sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 23.daļu un īstenojot bērnu tiesību
aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Starpinstitucionālo sadarbības komisiju šādā sastāvā:
1.1. Pašvaldības pārstāvji – Ingrīda Amantova un Renāte Gremze;

1.2. Bāriņtiesas pārstāvis – Ingrīda Zunde;
1.3. Sociālā dienesta pārstāvis – Sarmīte Cibuļska;
1.4. Pašvaldības policijas pārstāvis – Diāns Veličko;
1.5. Administratīvās komisijas pārstāvis – Oskars Ašmanis;
1.6. Ropažu vidusskolas pārstāvis – Jolanta Āboltiņa;
1.7. PII „Annele” pārstāvis – Inese Skukovska un Vēsma Eglīte;
1.8. Zaķumuižas pamatskolas pārstāvis – Inta Ozola;
1.9. Sociālais pedagogs – Līga Strode-Miķelsone.
2. Noteikt, ka Starpinstitucionālās sadarbības komisijas, kas apstiprināta ar Ropažu novada
domes 26.11.2014. lēmumu Nr. 12, prot. 23, darbība izbeidzas ar šī lēmuma pieņemšanas
dienu.
3. Uzdot Starpinstitucionālai sadarbības komisijai pirmajā sēdē ievēlēt komisijas
priekšsēdētāju un vietnieku.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Starpinstitucionālās sadarbības
komisijai un lēmuma 1.punktā minētām personām.

19.§
Par degvielas limita palielināšanu E.Seņkānei un M.Vālodzem
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi Ropažu vidusskolas 13.10.2017. iesniegumu, kurā
lūgts saistībā ar darba grafika maiņu palielināt izlietojamās degvielas limitus Ropažu vidusskolas
pedagogiem Egitai Seņkānei un Mārtiņam Vālodzem.
Uz lēmumu pieņemšanas brīdi E.Seņkānei noteikts limits 40 L mēnesī, savukārt
M.Vālodzem – 50 L mēnesī.
Pamatojoties uz MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu,
[..]
Saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Ropažu vidusskolas direktors P.Salenieks sniedz deputātiem detalizētu pamatojumu par
nepieciešamību palielināt degvielas limitu normas pedagogiem.
Sēdes vadītājs Z.Blaus pārtrauc deputātu un Ropažu vidusskolas direktora P.Salenieka diskusiju
un aicina deputātus pieņemt lēmumu un balsot.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu atlikt šo jautājumu un atkārtoti skatīt to novembra
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputāta J.Ķeža priekšlikumu Atlikt jautājuma
izskatīšanu.
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma iskatīšanu līdz 2017.gada novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sēdei.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
20.§
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un ņemot vērā, ka ir pārtrauktas
darba tiesiskās attiecības ar Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Ievu
Dišleri,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ievu Dišleri no Dzīvokļu komisijas.
2. Apstiprināt Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
- Aigars Kleins;
- Irēna Krote;
- Andris Ezertēvs;
- Sarmīte Cibuļska;
- Renāte Gremze;
- Valdis Šīrants;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ievai Dišlerei – “Augšciems”, Augšciems, Ropažu nov., LV 2135;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājai.

21.§
Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un ņemot vērā, ka ir pārtrauktas
darba tiesiskās attiecības ar Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Ievu
Dišleri, kā arī ņemot vērā, ka komisijas sastāvā ir iekļauts Antons Cibuļskis, kurš komisijā
nestrādā,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ievu Dišleri no Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijas.
2. Atcelt Antonu Cibuļski no Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijas
3. Apstiprināt Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisiju šādā sastāvā:
- Jānis Grigaļūns;
- Ainārs Linde;
- Aina Bernharde;
- Renāte Gremze;
- Indulis Līdacis;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ievai Dišlerei – “Augšciems”, Augšciems, Ropažu nov., LV 2135;
- Antonam Cibuļskim – “Cibiņas”, Ropaži, Ropažu nov., LV 2135;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājai.

22.§
Par izmaiņām Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, un ņemot vērā, ka ir pārtrauktas
darba tiesiskās attiecības ar Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti Ievu
Dišleri,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ievu Dišleri no Nekustamo īpašuma un mantas atsavināšanas komisijas.
2. Apstiprināt Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
- Jānis Grigāļūns;

- Agita Rubene;
- Ingrīda Zunde;
- Oskars Ašmanis;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ievai Dišlerei – “Augšciems”, Augšciems, Ropažu nov., LV 2135;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājai.

23.§
Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisiju
Ņemot vērā, ka vairāki Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļi nestrādā pašvaldības
iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu un „Pamatlīdzekļu vērtēšanas
komisijas nolikumu” ir nepieciešams atjaunot Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas sastāvu.
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisiju apstiprināt šādā
sastāvā:
1) Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Kristīne Kviesīte;
2) Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļi:
- Sanita Megere – Klevinska;
- Reinis Putniņš;
- Pēteris Volkovičs;
- Inta Ozola;
- Pēteris Salenieks;
- Vēsma Eglīte;
- Daiga Jankovska;
- Evita Eglāja;
- Sarmīte Cibuļska.
Ņemot vērā minēto,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Kristīni Kviesīti;
2. Par Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiem ievēlēt:
 Sanitu Megeri – Klevinsku;
 Reini Putniņu;
 Pēteri Volkoviču;
 Intu Ozolu;
 Pēteri Salenieku;
 Vēsmu Eglīti;
 Daigu Jankovsku;
 Evitu Eglāju;
 Sarmīti Cibuļsku.
3. Uzdot komisijai izstrādāta jaunu Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas nolikumu.
4. Atcelt Ropažu novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr. 65, prot.14, „Par
Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiem”.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas locekļiem.

24.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta
jautājumos I.Amantovas atbrīvošanu no amata
Ropažu novada dome saņēmusi Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieces
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Ingrīdas Amantovas 27.09.2017. iesniegumu, kurā lūgts
atbrīvot I.Amantovu no domes priekšsēdētāja vietnieces amata, ievērojot faktu, ka Izglītības un
zinātnes ministrija nav izsniegusi atļauju vietnieces amata savienošanai ar Murjāņu sporta
ģimnāzijas direktores amatu.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.
punktu,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 2017. gada 01. novembri atbrīvot Ingrīdu Amantovu no Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos amata.
2. Uzdot I.Amantovai nodot domes priekšsēdētājam dokumentus un materiālās vērtības, kas
piešķirtas amata pienākumu veikšanai.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ingrīdai Amantovai;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Inventarizācijas komisijas priekšsēdētājai K.Kviesītei.

25.§
Par apņemšanos īstenot Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
2014. līdz 2021.gada programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība
kultūras jomā'' iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 2017.gada 4.oktobra vēstulē
informēja Ropažu novada pašvaldību, ka Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu
instrumentu 2014. līdz 2021.gadam saprašanās memoranda projektā ir iekļauts programmas
“Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā'' iepriekš noteiktais
projekts “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” (turpmāk – projekts).
Vienlaicīgi EEZ finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada plānošanas perioda Saprašanās
memoranda projekts vēl tiek skaņots ar Norvēģijas Ārlietu ministriju un stāsies spēkā tikai pēc
Saprašanās memoranda parakstīšanas, t.i. plānots, ka 2017.gada nogalē. Ropažu novada
pašvaldībai nepieciešamas iesniegt ministrijā apliecinājumu par apņemšanos īstenot iepriekš
noteikto projektu, norādot kontaktpersonu turpmākai saziņai, kura būs iesaistīta projekta
iesnieguma satura sagatavošanā.
Ropažu novada pašvaldības projekta apraksts nosaka, ka tas sekmēs ar integrāciju
saistītus pasākumus Muceniekos un tur esošajā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā. Sporta
stadionu, kas šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī aktīvi izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan
patvēruma meklētāji. Tā ir vide, kas palīdz nodrošināt veiksmīgu ikdienas saskarsmi un sociālo
iekļaušanos. Kopīgas sporta aktivitātes ir veids kā mazināt aizspriedumus un veicināt sadarbību.
Tādēļ projekts paredz sakārot Mucenieku sporta stadionu un tā pieguļošo infrastruktūru
un kopā ar sadarbības partneriem, t.sk. no Norvēģijas, organizēt pieredzes apmaiņas aktivitātes
un kopīgus sporta pasākumus. Projekts sekmēs starpkultūru dialogu un paplašinās sadarbību
starp kopienām pašvaldībā.
Projekta īstenošanai paredzēts finansējuma piešķīrums 750 000 euro, no kuriem
programmas līdzfinansējums 15%. Projektu paredzēts īstenot 2018.- 2019.gadā.
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Kleins, I.Krote, J.Ķezis, A.Oleksāns, K.Ozoliņa,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Apliecināt gatavību īstenot Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
2014. līdz 2021.gada programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība
kultūras jomā'' iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”;
2. Uzdot administrācijas vadītājai, izpilddirektora p.i. Signei Grūbei būt kontaktpersonai
turpmākai saziņai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju jautājumos par
projekta iesnieguma satura sagatavošanu;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai, izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

26.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada NOVEMBRĪ
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
14.11.2017. plkst.14:00
Attīstības komitejas sēde
14.11.2017. plkst.16:00
Dzīvokļu komisijas sēde
15.11.2017. plkst.12:00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
15.11.2017. plkst.14:00
Finanšu komitejas sēde
21.11.2017. plkst.16:00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Domes sēde
29.11.2017. 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 25.10.2017. sēde slēgta plkst. 1450
Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

