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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2017.gada 20.decembrī

Nr.22

Darba kārtība:
Attīstības komitejas atzinumi
1. Par Ropažu novada vēlēšanu komisiju
2. Izpilddirektores Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada novembra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas un Dzīvokļu komisijas atzinumi
3. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajos dzīvokļos
4. Par V.J. mājokļa jautājumu
5. Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
6. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu adresē: “Stacija Augšciems” dz.2, Augšciems,
Ropažu novads
7. Par sociālā dzīvokļa maiņu I.L. no “Augšciemi” dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novads uz sociālo dzīvokli stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu
novads
8. Par sociālā statusa noņemšanu pašvaldības dzīvojamai platībai „Augšciemi”, dzīvoklis
Nr.1, Augšciems, Ropažu novads
Finanšu komitejas atzinumi
9. Par deputātu pārstāvniecību Ropažu vidusskolas Padomē
10. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.2/2017 „Par Ropažu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
11. Par Ropažu novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmas
2017.- 2019. gadiem grozījumu apstiprināšanu
12. Par Ropažu novada pašvaldības piederošo ielu un ceļu uzturēšanas darbiem ziemas
sezonā
13. Par iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu vienam iedzīvotājam Ropažu
novadā lēmuma atcelšanu
14. Par līguma par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
15. Par līguma par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar I.G.
16. Par šaubīgo debitoru parādu un tiem izveidoto uzkrājumu samazinājumu
17. Par šaubīgo debitora parāda
SIA “Būvdrošība” un tam izveidotā uzkrājumu
samazinājumu
18. Par atļauju sadalīt zemes gabalus saskaņā ar izstrādāto ierīcības projektu “Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu trim nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā “Ārēni”,
kad.Nr. 80840170053, "Tūrkalne", kad.Nr. 80840170037, 80840170040 "Jauntūrkalne",
kad.Nr. 80840170092”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
19. Par Ropažu novada domes 2017. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 16/2017
“Grozījumi Ropažu novada domes 2016.gada 23.novembra saistošos noteikumos Nr.14
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā”
apstiprināšanu

20. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
apstiprināšanu
21. Par sabiedriskā transporta izdevumu atlīdzināšanu T.K. pavadonim
22. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu drošības kontroles paaugstināšanai PII „Annele”
23. Par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –Zaķumuiža Bajārkrogs) izveidei projekta apstiprināšanu
24. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2018.gada JANVĀRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 20.12.2017. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 20.12.2017. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes
priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus

Ingrīda Amantova
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Irēna Krote
Jānis Ķezis
Aivars Oleksāns
Kristīne Ozoliņa
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Ģirts Urbanovičs
Ligita Zeltiņa

-

Administrācijas
darbinieki:

Izpilddirektore Signe Grūbe
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
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Būvvaldes vadītāja Maija Rinka
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Attīstības daļas vadītāja Sanita Upīte
Saimniecības un autotransporta daļas vadītājs Pēteris
Volkovičs

-

iestāžu vadītāji:

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII “Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois” vadītāja Daiga
Jankovska

Multifunkcionālo centru administratore Anita Antone
Kūltūras un izglītības centra vadītāja Sanita MegereKlevinska
Zaķumuižas pamatskolas direktore Inta Ozola
Bibliotekāre Agnese Pinkovska
Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
Pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko
SIA “Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
RN “Ciemats” SIA valdes loceklis Irvo Jakušovs
-

uzaicinātā persona:

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

-

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 20.12.2017. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
20.12.2017. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
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:
Apstiprināt Ropažu novada domes 20.12.2017. sēdes darba kārtību.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
1.§
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 trīs reizes izsludināja pieteikšanos uz
vēlēšanu komisijas locekļa amatiem. Pēdējās pieteikšanās termiņš tika noteikts 18.oktobris.
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,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars izsaka savu skatījumu par Ropažu
novada vēlēšanu komisijas paveikto darbu un jaunās komisijas ievēlēšanu, kā arī aicina
deputātus atbalstīt vēlēšanas komisijas jaunos locekļus.

Atbildot uz deputātu jautājumiem un uzklausot sniegtās atbildes,
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
2018.gada 19.janvārim.
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.
2.§
Izpilddirektores Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada novembra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore S.Grūbes sniedz atskaiti par domes 2017.gada
novembra lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS UN DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
3.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajos dzīvokļos
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 07.12.2017. saņemto S.Ņ. personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.14, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.12.2017.
Ņemot vērā, ka S.Ņ. ir sociāli mazaizsargāta persona, un ir maznodrošināta persona, ko
apliecina 05.10.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.121 par
atbilstību maznodrošinātas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.10.2017. līdz
31.03.2018., 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 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis Nr.14,
īres līgumu ar S.Ņ. uz laiku no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.
2. S.Ņ. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135 vai (Multifunkcionālā
centrā Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.1, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba
laikā).

3. S.Ņ. maksāt par īri (31,80m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,59 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 3,26, kopā EUR 4,85 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”, Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135 vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5,
dzīvoklis Nr.1, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
7. Par elektroenerģijas patēriņu norēķinus veikt AS “Latvenergo”.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 S.Ņ., /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 11.12.2017. saņemto R.V., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, Ropaži, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.12.2017.
Ņemot vērā, ka R.V. ir sociāli mazaizsargāta persona un ir maznodrošināta persona, ko
apliecina 16.11.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.149 par
atbilstību maznodrošinātas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.11.2017. līdz
30.04.2018. 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 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 17, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.3, Ropaži,
Ropažu novads, īres līgumu ar R.V. uz laiku no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.
2. R.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar Ropažu novada
pašvaldību, Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads.
3. R.V. maksāt par īri (26,87 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 4,03 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 4,64, kopā EUR 8,67 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, R.V. maksā daļu, ko aprēķina dalot uz
īrnieku skaitu.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 R.V., /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.J. mājokļa jautājumu
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 15.11.2017. saņemto V.J., personas
kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, saņemto iesniegumu ar lūgumu uzņemt Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā konstatēts sekojošais:
/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 (trūcīga) 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 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Reģistrēt V.J., personas kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu:
 V.J., /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.
5.§
Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
Pamatojoties uz 13.12.2017. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu
Nr.2 “Par V.J. mājokļa jautājumu”- “Reģistrēt V.J., personas kods /personas kods/, deklarēta
dzīvesvieta, /adrese/, Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā” un
pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība
Ropažu novadā” 21.punktu,

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Reģistrēt Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā V.J.,
personas kods /personas kods/;
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru uz
13.12.2017.:
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.
4.
/adrese/
13.12.2017.
V.J.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
 V.J., /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.
6.§
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu adresē: “Stacija Augšciems” dz.2, Augšciems,
Ropažu novads
Pamatojoties uz informāciju, ka ir atbrīvojies pašvaldības dzīvoklis adresē: “Stacija
Augšciems” dz.2, Augšciemā, un izskatot Ropažu novada Sociālā dienesta priekšlikumu, šim
dzīvoklim piešķirt sociālā dzīvokļa statusu, un pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta 1.daļu, kas nosaka, ka jautājumu par
sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās
administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto
personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās
dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu.
Un saskaņā ar dzīvokļu komisijas 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
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. Ar 01.01.2018. noteikt dzīvoklim, adresē: “Stacija Augšciems” dz.2, Augšciems, Ropažu
novads, sociālā dzīvokļa statusu;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN „Ciemats” SIA,
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 sociālā dzīvokļa maiņu I.L. no “Augšciemi” dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1,
Augšciems, Ropažu novads uz sociālo dzīvokli stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2,
Augšciems, Ropažu novads
Pamatojoties uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas vadītājas Renātes
Gremzes ieteikumu I.L., personas kods /personas kods/, veikt dzīvojamās platības maiņu no
“Augšciemi” dzīvokli Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems, Ropažu novads uz stacija Augšciems
dzīvokli Nr.2, Augšciems, Ropažu novads, Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests
08.12.2017. I.Leimanim ierādīja dzīvojamo platību stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2,
Augšciems, Ropažu novads.
Izvērtējot 11.12.2015. saņemto I.L., personas kods /personas kods/, deklarēts /adrese/,
iesniegumu, kurā I.L. piekrīt dzīvokļa maiņai un lūdz veikt sociālā dzīvokļa “Augšciemi”
dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems, Ropažu novads, pret sociālo dzīvokli stacija Augšciems,
dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novads, maiņu.
Ņemot vērā, ka I.L. ir sociāli mazaizsargāta persona (persona ar II. grupas invaliditāti) un ir
trūcīga persona, ko apliecina 06.07.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā
izziņa Nr.66 par atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.07.2017.
līdz 31.12.2017., 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 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Ar 01.01.2018. pārtraukt dzīvojamās telpas īres pagarinājumu ar I.L., personas kods
/personas kods/ par sociālā dzīvokļa “Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novads, īri.
2. Veikt sociālās dzīvojamās platības maiņu I.L., personas kods /personas kods/, no
“Augšciemi” dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems, Ropažu novads, pret sociālo dzīvokli
stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novads.
3. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Augšciemā, stacija Augšciems,
dzīvoklis 2, īres līgumu ar I.L. uz laiku no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.
4. I.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA “Ciemats”,
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135,
5. I.L. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
6. I.L. maksāt par īri (kopējā platība 24,47 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,23 mēnesī,
un ¼ no apsaimniekošanas maksas EUR 2,51 mēnesī.
7. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu noslēgt līgumu ar A/S „Latvenergo”.
9. Par ūdens pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem noslēgt līgumu ar SIA „Ciemats”.
10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.L., /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 sociālā statusa noņemšanu pašvaldības dzīvojamai platībai „Augšciemi”, dzīvoklis
Nr.1, Augšciems, Ropažu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā priekšlikumu par sociālā dzīvokļa
statusa noņemšanu pašvaldības dzīvoklim “Augšciemi” dzīvoklis Nr.1, Augšciems, Ropažu
novads, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”,
4.pantu. -Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšana:
„Jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot
vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli
mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un
sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to
lēmumu.”
Un saskaņā ar dzīvokļu komisijas 13.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
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. Ar 31.12.2017. atcelt sociālo statusu Ropažu novada pašvaldības dzīvojamai platībai
„Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, Augšciems, Ropažu novads.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN „Ciemats” SIA.
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
9.§
Par deputātu pārstāvniecību Ropažu vidusskolas Padomē
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Ropažu vidusskolas 27.11.2017. iesniegums Nr.116/76, kurā lūgts, sadarbības nodrošināšanai, izvirzīt divus Ropažu novada domes deputātus
pārstāvniecībai Ropažu vidusskolas Padomē.
Izskatot Ropažu vidusskolas iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 31. panta otro daļu, kurā cita
starpā noteikts, ka Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes
dibinātāja pārstāvi,
Tiek izvirzītas šādas kandidatūras:
 Deputāte K.T.Hēla.
 Deputāts A.Kleins;
 Deputāts J.Grigaļūns;
 Deputāte I.Amantova.
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12, un
Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
Tā kā izglītības likums paredz izglītības iestādi pārstāvēt no pašvaldības tikai vienam pārstāvim,
tad deputāts A.Kleins un deputāts J.Grigaļūns atsauc savu kandidatūru.
Līdz ar to sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par izvirzītajām divām kandidātēm –

deputāti I.Amantovu un deputāti K.T.Hēlu, kas pārstāvēs pašvaldību Ropažu vidusskolas
Padomē uz maiņām.
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. Par Ropažu novada domes pārstāvi Ropažu vidusskolas Padomē ievēlēt Ropažu novada
domes deputāti Ingrīdu Amantovu un deputāti Klaudiju Terēzu Hēlu;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Deputātei K.T.Hēlai;
 Ropažu vidusskolai.
10.§
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, Finanšu un
grāmatvedības daļas veiktajām korekcijām plānotajos ieņēmumos un izdevumos atbilstībai
ekonomiskās klasifikācijas kodos, izvērtējot finanšu izlietojumu struktūrvienībā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 25.10.2017. saistošos noteikumus Nr.15/2017 „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 – kopsumma 6658101 EUR, t.sk. :
-veiktos grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
Izdevumi - kopsumma 8453305 EUR, t.sk.:
-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 “Ceļa fonds” un “Dabas resursi “budžetu
izdevumos
1.3. Ziedojumi un dāvinājumi:
- palielināt ieņēmumu un izdevumu daļu – fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
noteiktam mērķim – 480,00 EUR ( kods 23.5.1.0. un 2279);
- veikt grozījumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
2. Ropažu novada pašvaldības 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr.15/2017 „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 20.12.2017. saistošos noteikumus Nr.15/2017 „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.
11.§
Par Ropažu novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmas
2017.- 2019. gadiem grozījumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 11.03.2008. MK noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23., 24.punktu, 24.09.2014.
Ropažu novada pašvaldības Autoceļu fonda pārvaldīšanas
nolikumu, Ropažu novada
pašvaldības 25.01.2017. saistošiem noteikumiem Nr.2/2017 “Par Ropažu novada pašvaldības
2017.gada budžetu” un to grozījumiem 20.12.2017., sakarā ar nepieciešamību novirzīt finanšu
līdzekļus ceļu un ielu uzturēšanas pasākumiem,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 grozījumus Ropažu novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja
termiņa programmu 2017.- 2019.gadiem (pielikumā), nosakot ceļa fonda līdzekļu sadali
piešķirtā finansējuma ietvaros pašvaldību autoceļu, ielu, laukumu uzturēšanai.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt :
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
12.§
Par Ropažu novada pašvaldības piederošo ielu un ceļu uzturēšanas darbiem ziemas sezonā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, viena no pašvaldības
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana).
SIA „VILKME” 18.12.2017. iesniegusi cenu piedāvājumu pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai
ziemas sezonā.

Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 šādu SIA „VILKME” izcenojumu ielu un ceļu uzturēšanas darbiem 2017/2018.
ziemas sezonā un noslēgt vienošanos pie līguma ar SIA „VILKME” par ceļu uzturēšanu;
Nr.p
Cena EUR
Pakalpojuma veids
Mērvienība
.k.
bez PVN
1.
Sniega tīrīšana uz ceļiem (vienā gājienā
1 gāj./km
7,54
ne mazāk kā 2,5m)
2.
Sniega tīrīšana laukumos un ciematos
1m2
0,04
3
3.
Sniega iekraušana ar iekrāvēju
1m
2,30
4.
Sniega izvešana
1m3 1km
4,27

attālumā
Ceļu kaisīšana ar smiltīm, izkaisot
1 gāj./ km
0.5m3/km
6.
Ceļu kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu,
1 gāj./ km
3
izkaisot 0.8m /km (kur sāls daudzums ne
mazāk kā 50 kg uz 0,8 m3 smilts
7.
Ciematu taciņu tīrīšana
1 gāj./km
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai
izsniegt:
 SIA „VILKME”;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
5.

31,30
42,69

66,87
lēmumu elektroniski

13.§
Par iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu vienam iedzīvotājam Ropažu
novadā lēmuma atcelšanu
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1250 “Noteikumi par valsts
nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” (Turpmāk –
Noteikumi) izdarīti grozījumi ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem Nr. 490.
Noteikumu 10.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā “10. Ja nekustamo īpašumu atsavina pret
pienākumiem, tad pienākuma vērtība atbilst ienākumiem, kas pielīdzināti Ministru kabineta
noteiktajam trūcīgas personas ienākumu līmenim, ja attiecīgās republikas pilsētas vai novada
pašvaldības institūcija nav informējusi zemesgrāmatu nodaļu par lielāku pienākuma vērtību.
Republikas pilsētas vai novada pašvaldības institūcijas noteiktā pienākumu vērtība ir spēkā līdz
dienai, kad zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi informāciju par republikas pilsētas vai novada
pašvaldības institūcijas noteiktās pienākuma vērtības izmaiņām.”
Ropažu novada dome 2013.gada 18.decembrī ar lēmumu Nr. 33§ (Protokols Nr. 23) “Par
iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu vienam iedzīvotājam Ropažu novadā”
noteikusi, ka sākot ar 2014.gada 1.janvāri iztikas minimuma (pienākumu vērtība) mēnesī vienam
iedzīvotājam Ropažu novadā ir 140,00 euro.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr. 490. “Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par
īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.punktu:
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas lēmuma virsrakstā izsakot no šādas
redakcijas: “Par iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu vienam iedzīvotājam
Ropažu novadā” šādā redakcijā: “Par iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu
vienam iedzīvotājam Ropažu novadā lēmuma atcelšanu”.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsta deputātes R.Gremzes priekšlikumu un aicina deputātus balsot par
izmaiņām lēmuma virsrakstā,
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. Atzīt par spēku zaudējušu Ropažu novada domes 2013.gada 18.decembra lēmumu Nr. 33§
(Protokols Nr. 23) “Par iztikas minimuma (pienākumu vērtības) noteikšanu vienam
iedzīvotājam Ropažu novadā”.
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai informēt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu
par pienākumu vērtības izmaiņām.

14.§
Par līguma par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Ievērojot, ka Zaķumuižas izglītības psiholoģei J.Korsakai-Pumpurei nomainījusies
automašīna, saskaņā ar 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 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādīto
personu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese Jeļena Korsaka - Pumpure, personas kods
/personas kods/, /adrese/
Automašīnas marka, reģistrācijas Nr. VOLVO V70, KT 1404
VIN
YV1SW58K232322208
Izlaiduma gads, motora tilpums
2003, 2,4 L
Degvielas veids
Benzīns
Izlietojuma norma uz 100 km
9,3 litri
Degvielas maksimālais patēriņš
Līdz 80 litri
mēnesī
Līguma termiņš
01.12.2017. – 31.12.2017.
Kādam mērķim
Izglītības psihologa darba pienākumu
veikšanai Zaķumuižas pamatskolā.
2. Noteikt, ka ar 01.12.2017. zaudē spēku starp pašvaldību un J.Korsaku-Pumpuri 30.01.2017.
noslēgtais līgums.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Ropažu
novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
15.§
Par līguma par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar I.Garkāju
Ievērojot, ka Ropažu novada pašvaldībā amata pienākumus sākusi veikt nekustamo
īpašumu speciāliste Inga Garkāja, saskaņā ar 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 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādīto
personu:

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš
mēnesī
Līguma termiņš
Kādam mērķim

Inga Garkāja, personas kods /personas
kods/, /adrese/
VOLVO V40 Cross Country, JP 4606
YV1MZ845BE2029169
2013, 1,6 L
Dīzeļdegviela
3,8 litri
Līdz 50 litri

11.12.2017. – 31.12.2017.
Ropažu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu speciālista darbības 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.
16.§
Par šaubīgo debitoru parādu un tiem izveidoto uzkrājumu samazinājumu
Pamatojoties uz PII Annele 15.11.2012, Zaķumuižas pamatskolas 01.2014. un Ropažu
mūzikas-mākslas skolas 16.09.2017.vadītāju iesniegumiem par iespēju dzēst vecāku parādus par
ēdināšanu pirmskolā un neatgūstamo mācību maksu mūzikas –mākslas skolā, kā arī pamatojoties
uz Civillikuma ceturtās daļas “Saistību tiesības 1895 pantu par saistību tiesību noilgumu, likumu
“Par grāmatvedību “, 15.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība , kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti “100.punktu, kā arī pamatojoties uz 01.09.2009. MK noteikumiem
Nr. 983 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība “13.punktu - izmaksas
parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz parāda summu un ir 75,84
EUR, kas ir būtiski lielāka nekā parāds un uzsākt procesu nav ekonomiski izdevīgi
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 PII Annele iepriekšējos pārskata periodos no 2002. -2012. izveidotā šaubīgo
debitoru parāda 857.81 EUR samazinājumu, izslēdzot to no uzskaites un atzīstot pārējos
izdevumus, kā arī apstiprināt šaubīgiem debitoriem izveidoto uzkrājumu samazinājumu
816.23 EUR, atzīstot ieņēmumu no uzkrājumu samazināšanas.
2. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolai iepriekšējos pārskata periodos no 2002.-2014.
izveidotā šaubīgo debitoru parāda 904.36 EUR samazinājumu, izslēdzot to no uzskaites un
atzīstot pārējos izdevumus, kā arī apstiprināt šaubīgiem debitoriem izveidoto uzkrājumu
samazinājumu 904.36 EUR, atzīstot ieņēmumu no uzkrājumu samazināšanas.
3. Apstiprināt Ropažu mūzikas – mākslas skolai izveidotā šaubīgo debitoru parāda 61.19 EUR
samazinājumu, izslēdzot to no uzskaites un atzīstot pārējos izdevumus, kā arī apstiprināt
šaubīgiem debitoriem izveidoto uzkrājumu samazinājumu 61.19 EUR, atzīstot ieņēmumu no
uzkrājumu samazināšanas.
4. Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt Ropažu novada pašvaldības finanšu un
grāmatvedības daļai.

17.§
Par šaubīgo debitora parāda SIA “Būvdrošība” un tam izveidotā uzkrājumu
samazinājumu
Pamatojoties uz SIA “Būvdrošība” izveidojošos parādu par zemes nomu par laika
periodu līdz 2012. gadam, kas iekļauts šaubīgos debitoros un izveidots uzkrājums, Ropažu
novada pašvaldības 22.04.2014. iesniegumu par Rīgas rajona tiesas izpildu raksta – lieta
Nr.C3306311 par parāda piedziņas uzsākšanu un to, ka līdz šim brīdim nav bijis iespējams
piedzīt parādu, kā arī ņemot vērā Civillikuma ceturtās daļas "Saistību tiesības “1895.pantu un
Komerclikuma D daļas 406.pantu, kas nosaka, ka no komercdarījuma izrietošie prasījumi
noilgts triju gadu laikā ,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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 SIA “Būvdrošība” iepriekšējos pārskata periodos izveidotā šaubīgā debitora
parāda 1339,99 EUR samazinājumu, izslēdzot to no uzskaites un atzīstot pārējos izdevumus,
kā arī apstiprināt šaubīgam debitoram izveidoto uzkrājumu samazinājumu 1339,99 EUR,
atzīstot ieņēmumu no uzkrājumu samazināšanas.
2. Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt Ropažu novada pašvaldības finanšu un
grāmatvedības daļai.
18.§
Par atļauju sadalīt zemes gabalus saskaņā ar izstrādāto ierīcības projektu
“Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu trim nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā
“Ārēni”, kad.Nr. 80840170053, "Tūrkalne", kad.Nr. 80840170037, 80840170040
"Jauntūrkalne", kad.Nr. 80840170092”
Pamatojoties uz 2016.gada 28.septembra domes sēdes Nr.14, 13.§ “Par nekustamo
īpašumu „Jauntūrkalne”, „Tūrkalne” un „Ārēni”, Ropažu novadā maiņu” un Ropažu novada
būvvaldes 2016.gada 1.novembra Nr.10-3.2/17, 3.§. “Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
trim nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā “Ārēni”, kad.Nr. 80840170053, "Tūrkalne",
kad.Nr. 80840170037, 80840170040, "Jauntūrkalne", kad.Nr. 80840170092”,
Saskaņā ar Finanšu komitejas 18.12.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.12,
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. Atbilstoši grafiskajam pielikumam pie zemes ierīcības projekta un 28.09.2016. domes
lēmumam 13.§, prot. Nr.14, atļaut:
1.1. Nekustamo īpašumu "Ārēni", Ropažu novadā, kadastra numurs: 8084 017 0053, zemes
gabals ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0062, sadalīt divās daļās:
Daļa Nr.1 pievienojama nekustamajam īpašumam „Tūrkalne”, kad.Nr.8084 017 0040.
Daļa Nr.2 pievienojama nekustamajam īpašumam „Jauntūrkalne”, kad.Nr.8084 017
0092.
1.2. Nekustamam īpašumam "Jauntūrkalne", Ropažu novadā, kadastra numurs: 8084 017
0092, atdalīt daļu Nr.1, pievienojot nekustamo īpašumu „Tūrkalne”, kad. Nr.8084 017
0040.
1.3. Nekustamo īpašumu "Tūrkalne ", Ropažu nov., kadastra numurs: 8084 017 0037,
pievienot nekustamajam īpašumam „Jauntūrkalne”, kad.Nr.8084 017 0092.

2. Pēc zemes ierīcības projekta realizācijas, izmaiņas nekustamajos īpašumos reģistrēt
zemesgrāmatā.
3. Domes lēmumu izrakstu izsniegt juridiskās un lietvedības daļai, lēmuma izpildes
nodrošināšanai
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
19.§

Par Ropažu novada domes 2017.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.16/2017
“Grozījumi Ropažu novada domes 2016.gada 23.novembra saistošos noteikumos Nr.14
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz nodokļu administratores ierosinājumu, izstrādāti grozījumi saistošajos
noteikumos, kuru mērķis ir samazināt nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli slogu sociāli
mazaizsargātākajām personu grupām, kurām pašvaldības teritorijā atrodas mājoklis, bet deklarētā
dzīvesvieta ir citas pašvaldības teritorijā. Grozījumi neskar personu grupas, kuras dzīvesvietu ir
deklarējušas pašvaldības teritorijā.
Ietekme uz budžetu precīzi nav nosakāma, jo saistošo noteikumu pieņemšanas brīdī nav
zināmas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības un sociāli mazaizsargātu personu skaits.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo
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 domes 2017.gada 20.decembra saistošos noteikumus
Nr.16/2017 “Grozījumi Ropažu novada domes 2016.gada 23.novembra saistošos
noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu
novadā””.
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 novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.
20.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
apstiprināšanu
Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ir noteicis, ka no 2018.gada 1.janvāra minimālā darba
alga ir 430,00 EUR, nepieciešams izmainīt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”, nosakot 1.
mēnešalgu grupai minimālo un maksimālo amatalgas līmeni 430,00 – 500,00 EUR, 4. 6. un 7.
mēnešalgu grupai minimālo amatalgas līmeni 430,00.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs” nosacījumiem, kā arī

izskatot Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru un Attīstības daļas vadītāju
ierosinājumus, nepieciešams veikt šādas izmaiņas pašvaldības amatu sarakstā:
- likvidēt amatu “Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists” Attīstības daļā un izveidot amatu
iestādē Multifunkcionālais centrs “Jaunatnes lietu speciālists” (2422 27) vienību skaits 1 (viens),
slodze 1, mēnešalgu grupa II – 9, amatalgu līmenis 620,00 – 994,00 EUR
- pievienot amatu Attīstības daļā– “Projektu vadītājs” (2422 01) vienību skaits 1 (viens), slodze
1, mēnešalgu grupa II A-9, amatalgu līmenis 750,00 – 1090,00 EUR;
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 Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
pielikumā „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” šādas izmaiņas:

precizēt 1. mēnešalgu grupai minimālo un maksimālo amatalgas līmeni 430,00 –
500,00 EUR

precizēt 4., 6. un 7. mēnešalgu grupai minimālo amatalgas līmeni 430,00 EUR

likvidēt amatu “Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists” Attīstības daļā un izveidot
amatu iestādē Multifunkcionālais centrs “Jaunatnes lietu speciālists” (2422 27)
vienību skaits 1 (viens), slodze 1, mēnešalgu grupa II – 9, amatalgu līmenis 620,00
– 994,00 EUR

pievienot amatu Attīstības daļā– “Projektu vadītājs” (2422 01) vienību skaits 1
(viens), slodze 1, mēnešalgu grupa II A-9, amatalgu līmenis 750,00 – 1090,00 EUR
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

Ropažu novada pašvaldības Personāla lietu pārzinim;

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.
21. §
Par sabiedriskā transporta izdevumu atlīdzināšanu T.K. pavadonim
Ropažu novada pašvaldībā saņemts V.K. iesniegums, kurā lūgts pašvaldības atbalsts
Ropažu novada bērna - 2. klases skolnieka T.K. nogādāšanai Rīgas Sanatorijas
internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384a, Rīgā, jo Ropažu novada pašvaldībā skolniekam nevar
nodrošināt atbilstošu izglītības programmu.
Lēmuma sagatavošanas brīdī pašvaldība spējusi sniegt atbalstu bērnu aizvedot uz
izglītības iestādi pirmdienās un atvedot piektdienās. Vecāki izteikuši lūgumu transportu
nodrošināt ik dienu, bet ja tas nav iespējams, tad segt bērna pavadoņa sabiedriskā transporta
izdevumus par bērna aizvešanu un atvešanu no izglītības iestādes Rīgā.
Ņemot vērā, ka bērnu audzina viens vecāks, kuram darba pienākumu un finanšu resursu
dēļ nav iespējams bērnu ikdienā izvedāt uz Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu, saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, kas nosaka, ka: „Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt
bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā
izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju
iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu
pasākumus, arī bērnu nometnes.”
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. Atlīdzināt T.K. pavadonim sabiedriskā transporta izdevumus to faktiskajā apmērā par T.K.
nogādāšanu no tā dzīvesvietas uz Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu un atpakaļ.

2. Noteikt, ka atlīdzinājums attiecināms no 01.11.2017. Atlīdzinājums apmaksājams izdevumu
faktiskajā apmērā, ko apliecina iegādātās sabiedriskā transporta biļetes. Atlīdzinājums
apmaksājams uz iesnieguma pamata, kurā norādīts atlīdzinājuma saņēmēja personas dati,
konta numurs, pievienotas sabiedriskā transporta biļetes un izglītības iestādes izziņa par
apmeklējumu.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai janvārī izstrādāt saistošos noteikumus, kuros noteikti
gadījumi un kārtībā, kāda bērna pavadonis var saņemt atlīdzinājumu par bērna nogādāšanu
izglītības iestādē ārpus novada teritorijas.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu elektroniski
izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
22.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu drošības kontroles paaugstināšanai PII „Annele”
Ņemot vērā, ka nepieciešams pastiprināt drošības kontroli PII „Annele”, veicot PII
„Annele” durvju un vārtu elektronisko atvēršanas un aizvēršanas sistēmu uzlabojumus,
Uzklausot deputātu diskusiju,
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. Pašvaldības 2018. gada budžetā paredzēt finanšu līdzekļus 4100 EUR apmērā drošības
kontroles paaugstināšanai PII „Annele”.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu elektroniski izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 PII „Annele”.
23. §
Par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –Zaķumuiža Bajārkrogs) izveidei projekta apstiprināšanu
Izvērtējot detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –
Zaķumuiža - Bajārkrogs) izveidei projektu, ir konstatēts:
1. Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izveidot jaunu ceļa pieslēgumu piekļuvei
nekustamam īpašumam.
2. Detālplānojums ir izstrādāts saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes
Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu
un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 apstiprināšanu”.
3. Detālplānojuma jauna ceļa pieslēgums valsts autoceļam V68 (Dāvidi –Zaķumuiža Bajārkrogs) izveidei projekts sastāv no:
4. 1.sējums. Paskaidrojuma raksts. Transporta infrastruktūras un citi inženiertehniskie
risinājumi. Grafiskā daļa. Pārskats par detālplānojuma izstrādi.
5. Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma
īstenošanu nosacījumi.
Ņemot vērā minēto, detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumu par detālplānojuma jauna ceļa
pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –Zaķumuiža - Bajārkrogs) izveidei projektu un
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 29.pantu, 30.panta
pirmo daļu un 31.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1. apakšpunktu,
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 detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –
Zaķumuiža - Bajārkrogs) izveidi.
2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju
par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi –Zaķumuiža Bajārkrogs), īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.
3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
un novada mājas lapā.
4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi – Zaķumuiža - Bajārkrogs),
apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela
1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2018.gada JANVĀRĪ
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
09.01.2018. plkst.14:00
Attīstības komitejas sēde
09.01.2018. plkst.16:00
Dzīvokļu komisijas sēde
10.01.2018. plkst.12:00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
10.01.2018. plkst.14:00
Finanšu komitejas sēde
16.01.2018. plkst.16:00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Domes sēde
24.01.2018. plkst.14:00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Revīzijas komisijas sēde
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 20.12.2017. sēde slēgta plkst. 1500

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

