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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2017.gada 22.martā

Nr.5

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora pienākumu izpildītājas Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada
februāra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 8, Tumšupe, Ropažu novads, īres līguma
noslēgšanu ar V.K.
4. Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
5. Par D.K. iesniegumu
6. Ropažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Par grozījumiem Ropažu
novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par pašvaldības
pabalstiem Ropažu novadā”
7. Ropažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par pabalstu transporta
izdevumu segšanai”
Dzīvokļu komisijas atzinumi
8. Par K.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par A.L. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par I.J. un nepilngadīgā bērna L.A.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par J.D. un viņas nepilngadīgā bērna V.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
13. Par A.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
14. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 ”Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
Finanšu komitejas atzinumi
15. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2017.gadā plānotajās
sacensībās jāšanas sportā
16. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2017.gada sacensībās
17. Par D.R. maksas daļēju kompensāciju privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Motek”
18. Par R.Š. maksas daļēju kompensāciju privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Rezidence
Laumiņa”
19. Par Nolikuma apstiprināšanu finansiālā atbalsta sniegšanai Ropažu novada iedzīvotājiem
kartinga skolas audzēkņiem
20. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
21. Par nolikumu „Par kārtību, kādā fiziskās personas (grupas) iesniedz projektus konkursam
„DARĀM PAŠI”” apstiprināšanu
22. Par Ropažu novada projektu konkursa „DARĀM PAŠI” projektu pieteikumu vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu

23. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar V.B.
24. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar G.K.
25. Par SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāldaļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu
26. Par E.Eglājas apstiprināšanu biedrības „Latvijas Tautas sporta asociācija” valdē
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
27. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada APRĪLĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 22.03.2017. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 22.03.2017. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi
vada
priekšsēdētājs:

domes

Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

-

administrācijas
darbinieki:

iestāžu vadītāji:

Zigurds Blaus

Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Mārtiņš Vimba
Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Nekustamo īpašumu speciāliste Ieva Dišlere
Teritorijas plānotājs – arhitekts Ainārs Linde
Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece Dace
Malnača
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnete Alere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Upīte
Saimnieciskās un autotransporta daļas vadītājs Pēteris
Volkovičs
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte
Cibuļska
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII “Annele” vadītājas vietniece saimniecības jautājumos
Iveta Gundare
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste

Kultūras un izglītības centra vadītāja Sanita MegereKlevinska
Bibliotēkas vadītāja Dace Smukša
-

nepiedalās:

Sēdi protokolē:

Ivars Gailītis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 22.03.2017. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
22.03.2017. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 22.03.2017. sēdes darba kārtību.
1.§
Izpilddirektora pienākumu izpildītājas Signes Grūbes atskaite par domes 2017.gada
februāra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja S.Grūbes sniedz
atskaiti par domes 2017.gada februāra lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.02.2017. 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 beidzies 31.12.2016.
Ņemot vērā, ka R.V. 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 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„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 01.01.2017. līdz 30.06.2017.
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.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.02.2017. saņemto F.V.O., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19, Ropaži, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.09.2016.
Ņemot vērā, ka F.V.O. 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 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19, istaba Nr.3, Ropaži,
Ropažu novads, īres līgumu ar F.V.O., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.10.2016. līdz 31.03.2017. un no 01.04.2017. līdz 30.09.2017.
2. F.V.O., personas kods /personas kods/, pārslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma
saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135 vai
(„Granīti”, Ropaži, Ropažu novads, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
3. F.V.O. maksāt par īri (39,17 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,94 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 7,25, kopā EUR 10,19 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 īres un par komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē „Granīti”,
Ropaži, Ropažu novads.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.3, Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19,
Ropaži, Ropažu novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 F.V.O., /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.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.02.2017. saņemto S.F., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.9, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.03.2017.
Ņemot vērā, ka S.F. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.9, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar S.F. uz laiku no 01.04.2017. līdz 30.06.2017.
2. S.F. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
3. S.F. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,71 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 5,55, kopā EUR 8,26 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 atkritumu izvešanu veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, “Zītari 5” - 1, vienu reizi
mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

 S.F., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 8, Tumšupe, Ropažu novads, īres līguma
noslēgšanu ar V.K.
Pamatojoties uz 08.02.2017. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu
Nr.3.§ ”Par V.K. reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā.”- “Reģistrēt V.K., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta, /adrese/,
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.”, un uz 08.02.2017.
Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.6.§ “Par sociālās dzīvojamās
platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.8,, Tumšupe, Ropažu novads, piedāvāšanu V.K.”- “Piedāvāt V.K.,
personas kods /personas kods/ iepazīties ar sociālo dzīvokli Zītari 5, dzīvoklis Nr.8, Tumšupe,
Ropažu novads. sociālā mājā, kopējā platība 44,10 m², ar koplietošanas koridoru un sanitāro
mezglu, malkas apkure, (otrais stāvs)”.
28.02.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki ierādīja V.K. sociālo
dzīvojamo platību Zītari 5, dzīvoklis Nr.8, 44,10 m², ar koplietošanas koridoru un sanitāro
mezglu, otrais stāvs, malkas apkure.
01.03.2017. V.K. iesniedza iesniegumu, kurā apliecina, ka piekrīt ierādītajai sociālajai
dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis Nr.8, Tumšupe, Ropažu novads.
Ņemot vērā, ka V.K.., personas kods, /personas kods/, ir trūcīga persona, ko apliecina
19.01.2017. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa par atbilstību trūcīgas
personas statusam Nr. 15, kuras darbības termiņš ir no 01.01.2017. līdz 31.03.2017., kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta
otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem,
un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu
Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis Nr.8,
(kopējā platība 44,10 m²) īres līgumu ar V.K., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.04.2017. līdz 30.09.2017.
2. V.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe,
Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. V.K. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. V.K. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,21 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 4,52, kopā EUR 6,73 mēnesī.

5. Pamatojoties uz 25.05.2016. Ropažu novada domes lēmumu “Par SIA “CIEMATS”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu”, no 01.06.2016. par atkritumu
izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 1,28 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu
reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas patēriņu slēgt līgumu ar AS “Latvenergo”.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.K., /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.
4.§
Par Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru
Pamatojoties uz 27.02.2017. Ropažu novada domes lēmumu Nr.3, 6.§ “Par sociālā dzīvokļa
Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, Tumšupe, Ropažu novada, īres līguma noslēgšanu ar I.V.”– “Noslēgt
sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, (kopējā platība
33,94 m²) īres līgumu ar I.V., personas kods /personas kods/ uz laiku no 01.03.2017. līdz
31.08.2017.”
un uz 09.03.2017. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.2 “Par
sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 8, Tumšupe, Ropažu novads, īres līguma noslēgšanu ar
V.K.”- “Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis Nr.8,
(kopējā platība 44,10 m²) īres līgumu ar V.K., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.04.2017. līdz 30.09.2017.”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt I.V., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Izslēgt V.K., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
- I.V., /adrese/.
- V.K., /adrese/.
- 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 D.K. iesniegumu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 28.02.2017. saņemto D.K.,
personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu ar lūgumu piešķirts
pabalstu sakarā ar brāļa Ā.K. bērēm.

Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka mirušā brāļa vecuma pensija bija
76,20 euro. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksās apbedīšanas pabalstu – pensijas
saņēmēja nāves gadījumā – mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju apmērā, kas ir 152,40 euro.
Ropažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības pabalstiem Ropažu
novadā” 10. daļas 25. punktā noteikts, ka Pašvaldības apbedīšanas pabalstu nepiešķir, ja par
mirušo personu izmaksāts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts.
Ņemot vērā to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts ir ļoti mazs,
tikai 152,40 euro, Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska izsaka
priekšlikumu izmaksāt D.K. pabalstu bēru izdevumiem 190,00 euro, kas ir 50 % no valstī
noteiktās minimālās algas un kas ir noteikts Ropažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8
“Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā” 10. daļas 24. punktā – pabalstu 50 % apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas piešķir tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies mirušā
apbedīšanu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu mirušās personas tuviniekiem piešķirt pabalstu 75 %
apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, pamatojoties uz to, ka tiek plānoti grozījumi
saistošajos noteikumos “Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā”.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izmaksāt D.K., personas kods /personas kods/ pabalstu apbedīšanas izdevumiem 285,00
euro apmērā, pārskaitot uz norādīto bankas kontu: /informācija/.
2. Pabalstu izmaksāt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta, kods 6259
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 D.K., /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.
6.§
Ropažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Par grozījumiem Ropažu
novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par pašvaldības
pabalstiem Ropažu novadā”
Izvērtējot
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas
priekšlikumu atbalstīt personas ar onkoloģisko saslimšanu, ieviest jaunu pabalsta veidu
personām ar onkoloģisko saslimšanu un veikt grozījumus 2016.gada 27.aprīļa Saistošajos
noteikumos Nr. 8 “Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā”,
 papildinot šo saistošo noteikumu 17. punktu ar: “personām ar onkoloģisku saslimšanu” un
palielināt finansiālo atbalstu no 50,00 euro uz līdz 100,00 euro;
 papildinot 18. punktu ar: “pabalstu līdz 100, 00 euro piešķir kalendārā gada laikā”;
 izteikt 24. punktu: “pabalstu 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas piešķir
mirušā tuviniekiem vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu”;
 papildinot 24. punktu ar 24.1. apakšpunktu: “pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras piešķirto apbedīšanas pabalsta apmēru”;
 25. punktu izteikt šādā redakcijā: “pabalstu, mirušā tuvinieki vai persona, kura uzņēmusies
mirušā apbedīšanu, pieprasa 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no mirušās personas miršanas
dienas”;
 26. punktu izteikt: “Gadījumā, ja mirušai personai nav tuvinieku vai personai, kura
uzņemtos mirušā apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar

juridisku personu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus līdz 285,00 euro.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos Noteikumus Nr.4/2017 “Par Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
2016.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības pabalstiem Ropažu
novadā”.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
2016.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības pabalstiem Ropažu
novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ropažu vēstis”.
3. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus Nr.4/2017
4. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai, zināšanai.
5. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Par grozījumiem
6. Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa Saistošos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības
pabalstiem Ropažu novadā” publicēšanu laikrakstā ”Ropažu vēstis” un Ropažu novada
pašvaldības mājas lapā.
7.§
Ropažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par pabalstu transporta
izdevumu segšanai”
Izvērtējot Ropažu novada Silakroga senioru ieteikumu un Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas priekšlikumu ieviest jaunu pabalsta veidu – pabalstu
transporta izdevumu segšanai, tika sagatavoti jauni Ropažu novada pašvaldības Saistošie
noteikumi Nr.5/2017 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”, kuros ir paredzēts pabalsts
personām, kuras vecākas par 65 gadiem un kuras apmeklē ārstniecības iestādes Latvijas
teritorijas robežās. Pabalsta apmērs paredzēts līdz 40,00 euro kalendārā gada laikā. Pabalstu
piešķir, neizvērtējot personas ienākumus.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”
Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ropažu vēstis”.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus Nr.5/2017
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai, zināšanai.
3. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Par pabalstu
transporta izdevumu segšanai” publicēšanu laikrakstā ”Ropažu vēstis” un Ropažu novada
pašvaldības mājas lapā.

DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI

8.§
Par K.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.02.2017 saņemto I.J.-B., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par K.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Upeskrasti” Augšciems, Ropažu novads, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 04.06.1998. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Upeskrasti” Augšciems, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
15.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu
“Upeskrasti” Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/7) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Upeskrasti”
Augšciems, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Upeskrasti”, Augšciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt K.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Upeskrasti” Augšciems, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt K.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Upeskrasti” Augšciems, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 K.B. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 I.J.-B. uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§
Par A.L. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.02.2017 saņemto I.Š., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par A.L., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo
zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 10.10.2015. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
28.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Pārupes”
dz.5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/12) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Pārupes” dz.5, Ropaži,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.L., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.L., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.L. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 I.Š. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.§
Par I.J. un nepilngadīgā bērna L.A.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 17.02.2017 saņemto L.G., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par I.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un
nepilngadīgā bērna L.A.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Nepilngadīgais
bērns) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Leduskalniņi”, Ropaži, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 21.09.2016. Personas un Nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir “Leduskalniņi”,
Ropaži, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
21.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu
“Leduskalniņi”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/8) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas un Nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
dzīvesvietā “Leduskalniņi”, Ropaži, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par savu un Nepilngadīgā bērna
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Leduskalniņi”,
Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt I.J., personas kods /personas kods/, un nepilngadīgā bērna L.A.J., personas kods
/personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Leduskalniņi”, Ropaži, Ropažu
novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt I.J., personas kods /personas kods/, un nepilngadīgā bērna L.A.J.,
personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Leduskalniņi”,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.J. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;

 L.G. uz adresi /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.§
Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 22.02.2017 saņemto A.U., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par A.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 26.11.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Mežāres
A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/9) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Mežāres A” dz.6,
Zaķumuižā, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.B. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;

 A.U. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.§
Par J.D. un viņas nepilngadīgā bērna V.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 22.02.2017 saņemto A.U., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par J.D., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) un viņas
nepilngadīgā bērna V.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Personas
nepilngadīgais bērns) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Mežāres A” dz.6,
Zaķumuižā, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 26.11.2009. Personas nepilngadīgā bērna un no 16.12.2010. Personas deklarētā
dzīvesvieta ir “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Mežāres
A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/10) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas un Personas nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties deklarētajā
dzīvesvietā “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par savu un Personas
nepilngadīgā bērna tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē –
“Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt J.D., personas kods /personas kods/, un V.B., personas kods /personas kods/,
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV
2133;

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt J.D., personas kods /personas kods/, un V.B., personas kods /personas
kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu
novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 J.D. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 A.U. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§
Par A.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 22.02.2017 saņemto A.U., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par A.D., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.03.2017. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
 No 11.07.2013. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
23.02.2017. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Mežāres
A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/11) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2017.gada 07.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Mežāres A” dz.6,
Zaķumuižā, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.03.2017. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt A.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Mežāres A” dz.6, Zaķumuižā, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.D. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 A.U. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
14.§
Par saistošo noteikumu Nr. 6/2017 ”Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr. 6/2017 ”Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu un saistošos noteikumus nosūtīt:
 elektroniski pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem;
 saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas rakstveidā un elektroniski
nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas, uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt saistošos noteikumus
pašvaldības izdevumā „Ropažu vēstis”.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
15.§

Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2017. gadā plānotajās
sacensībās jāšanas sportā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
Biedrības „Para equestrian Support Fund”, reģ. Nr. 40008218002, juridiskā adrese „Lantes”,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada
iedzīvotāju M.J., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/;
un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3 un ar
Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Mācību treniņu un sacensību dalības izdevumu daļējai segšanai 2017.gadā plānotajās
sacensībās jātnieku sportā no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem, pēc rēķina
saņemšanas 10 darba dienu laikā, piešķirt un pārskaitīt EUR 430,00 Biedrībai „Para
equestrian Support Fund”, reģ. Nr. 40008218002, juridiskā adrese „Lantes”, Ropaži, Ropažu
novads, LV 2135,
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai „Para equestrian Support Fund”, juridiskā adrese „Lantes”, Ropaži, Ropažu
novads, LV 2135;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
16.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2017.gada sacensībās
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
Latvijas orientēšanās federācijas (Reģ.Nr.: 40008021960, juridiskā adrese Grostonas iela 6b,
Rīga, LV 1013) vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju E.V. (personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/) un, ievērojot Ropažu novada pašvaldības
nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un
sporta organizācijām” (jaunā redakcija apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015.
lēmumu Nr. 15, protokols Nr. 3) 2.1., 3.2. un 5.2. punktus, un, ņemot vērā likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3 un ar
Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Deputāts M.Vimba balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt, pēc rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā, EUR 145,00 biedrībai
Latvijas Orientēšanās federācija (Reģ.Nr.: 40008021960, juridiskā adrese Grostonas iela
6b, Rīga, LV-1013 sacensību izdevumu daļējai segšanai, sacensībās 2017.gadā no Ropažu
Sporta centra budžeta līdzekļiem
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Latvijas Orientēšanās federācijai Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013;
 E.V., /adrese/;

 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
17.§
Par D.R. maksas daļēju kompensāciju privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Motek”
07.03.2017. Ropažu novada pašvaldībā saņemts J.R., personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums par viņas dēla D.R., personas kods /personas kods/,
izglītošanu privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Motek” maksas daļēju kompensāciju.
Izskatot iesniegumu tika konstatēts:
- D.R. un vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā;
- Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi D.R. ir 2 gadi un 10 mēneši;
- Saskaņā ar PPII “Motek” pirmskolas izglītības pakalpojuma izmaksu (mācību maksas)
tāmi, izmaksas par pirmskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē uz vienu
bērnu sastāda 371,29 EUR/mēnesī;
- Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienestā, Biedrībai “Rīgas Ebreju kopiena” nav
nodokļu (nodevu) parādi..
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 71.pantu un
25.01.2017. Ropažu novada domes sēdes Nr. 1 lēmumu §16 “Par pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu vidējām izmaksām vienam audzēknim mēnesī no 01.01.2017. privātai izglītības
iestādei”,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3 un ar
Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Biedrību “Rīgas Ebreju kopiena”, reģ.Nr. 40008000511, juridiskā adrese:
Miera iela 62, Rīga, LV 1013, par D.R., personas kods /personas kods/, maksas daļēju
kompensāciju, sākot no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 235,64 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, Biedrības “Rīgas Ebreju kopiena” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par
apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot līgumu ar
Biedrību “Rīgas Ebreju kopiena”.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Biedrībai “Rīgas Ebreju kopiena”- Miera iela 62, Rīga, LV 1013;
- J.R. – /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
18.§
Par R.Š. maksas daļēju kompensāciju privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Rezidence
Laumiņa”
08.03.2017. Ropažu novada pašvaldībā saņemts A.Š., personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegums par viņa dēla R.Š., personas kods /personas kods/,
izglītošanu privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Rezidence Laumiņa” maksas daļēju
kompensāciju.
Izskatot iesniegumu tika konstatēts:

R.Š. no 09.03.2017. un no 19.10.2016. vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
Ropažu novada administratīvajā teritorijā;
- Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi R.Š. ir 1 gads un 10 mēneši;
- Saskaņā ar PPII “Rezidence Laumiņa” pirmskolas izglītības pakalpojuma izmaksu
(mācību maksas) tāmi, izmaksas par pirmskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības
iestādē uz vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam sastāda 284,13
EUR/mēnesī;
- Pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienestā SIA “AL818” nav nodokļu (nodevu
parādi), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR.
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 71.pantu un
25.01.2017. Ropažu novada domes sēdes Nr. 1 lēmumu §16 “Par pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu vidējām izmaksām vienam audzēknim mēnesī no 01.01.2017. privātai izglītības
iestādei”,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3 un ar
Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
-

Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „AL818”, reģ.Nr. 40203044160, juridiskā adrese: Bākūžu iela 6,
Rīga, LV 1024, par R.Š., personas kods /personas kods/, maksas daļēju kompensāciju, sākot
no 2017.gada 09.marta līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 235,64 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, SIA „ AL818” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot līgumu ar SIA
„ AL818”.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „ AL818”- Bākūžu iela 6, Rīga, LV 1024;
- A.Š. – /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
19.§
Par Nolikuma apstiprināšanu finansiālā atbalsta sniegšanai Ropažu novada iedzīvotājiem
kartinga skolas audzēkņiem.
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu,
Ropažu novada pašvaldības un Biedrības „333 Sports Management” Nolikumu par finansiālā
atbalsta piešķiršanu Ropažu novada iedzīvotājiem, Kartinga skolas 333 audzēkņiem un ievērojot
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3 un ar
Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstirprināt
Ropažu novada pašvaldības un Biedrības „333 Sports Management”
Nolikumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Ropažu novada iedzīvotājiem, Kartinga skolas
333 audzēkņiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas,
lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Biedrībai "333 Sports Management", "Sila Priedes", Ropažu novads, LV 2133.
20.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu mūzikas un mākslas skolas direktores Daigas Jankovskas sniegto
informāciju par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanas līguma pārslēgšanu ar Līgu
Slišāni, saistībā ar jaunas automašīnas iegādi Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas
skolas "Rodenpois" pedagoģiskā darba nodrošināšanai, 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”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar Ropažu mūzikas un
mākslas skolas skolotāju Līgu Slišāni:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Līga Slišāne, personas kods /personas kods/, /adrese/
HONDA CIVIC, HV818
JHMES55901S205826
2001, 1590
benzīns
7 litri
līdz 30l
01.03.2017. – 31.12.2017.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
"Rodenpois" pedagoģiskā darba nodrošināšanai

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 30.01.2017. noslēgtais līgums par
autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu Līgai Slišānei.
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.
 Ropažu mūzikas un mākslas skolas skolotājai Līgai Slišānei.

21.§
Par nolikumu „Par kārtību, kādā fiziskās personas (grupas) iesniedz projektus
konkursam „DARĀM PAŠI”” apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļa ir sagatavojusi nolikumu „Par kārtību, kādā
fiziskās personas (grupas) iesniedz projektus konkursam „DARĀM PAŠI”.
Konkursa “Darām paši” mērķis ir realizēt savai apkaimei, pagalmam un
publiskajai ēkai (sabiedriskās ēkas, daudzdzīvokļu ēkas) nozīmīgus projektus,
paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā ar savu darbu.
Projektu iesniedzēji ir fiziskās personas (personu grupas, kas izveidotas šī konkursa
ietvaros - grupas dalībnieku maksimālais skaits nav ierobežots, bet grupā vajadzētu būt vismaz 5
cilvēkiem).
Konkursa ietvaros var tikt realizēti projekti, kas veicina aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos
pašu iecerēto ideju īstenošanā, kas rada paliekošas vērtības un uzlabojumus vides uzlabošanā vietējā apkaimē, pagalmā un publiskajās ēkās.
Konkursa dalībniekiem ir jāsanāk kopā (piem. daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji),
jānofiksē esošā situācija, jāizrunā esošās problēmas, vēlmes un vajadzības. Kopīgi jāizvirza
viena labākā ideja, kas tiks izvirzīta iesniegšanai konkursam „Darām paši”. Visi dalībnieki pauž
gatavību līdzdarboties.
Projektu konkursa termiņi:

Projektu konkurss tiek izsludināts 2017.gada 23.martā un publicēts pašvaldības
mājas lapā www.ropazi.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ropažu Vēstis”.

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 2017.gada 23.marta līdz 2017.gada
23.aprīlim plkst. 23:59.

Projektu pieteikumu izvērtēšana un Domes lēmuma pieņemšana tiek pabeigta
vēlākais līdz 2017.gada 30.maijam

Projekta aktivitāšu realizācijas laiks ir no līguma noslēgšanas līdz 2017.gada
31.decembrim.
Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk kā 500 euro apmērā naudas
pārskaitījuma veidā. Kopējais konkursa finansējums ir 5000 euro.
Projekta konkursa ietvaros atbalstāma ir tikai materiālu iegāde, kas tieši saistīta ar
konkrētā projekta īstenošanu (piem. apstādījumi, kokmateriāls, skrūves, krāsa u.c., taču netiek
attiecinātas instrumentu izmaksas – kā zāģis, frēze, lāpsta utt., kā arī darbaspēka un pakalpojumu
izmaksas).
Tas atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gada
stratēģiskās prioritātes „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) vidēja termiņa
prioritātes „Pakalpojuma kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virzienam
„Izglītība” (RV1), kā arī stratēģiskās prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa
prioritātes „Pašvaldības kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) Rīcības virzienam
„Kopiena”(RV13).
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt
nolikumu
„Par
kārtību,
kādā
fiziskās
personas
(grupas)
iesniedz projektus konkursam „DARĀM PAŠI” un nolikumā noteiktajā kārtībā organizēt
projektu konkursu.
2. Noteikt, ka projekta konkursa kopējais finansējums ir EUR 5000,00, finansējot to no
Attīstības daļas budžeta.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;

 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
22.§
Par Ropažu novada projektu konkursa „DARĀM PAŠI” projektu pieteikumu vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļa ir sagatavojusi nolikumu „Par kārtību, kādā
fiziskās personas (grupas) iesniedz projektus konkursam „DARĀM PAŠI”.
Konkursa “Darām paši” mērķis ir realizēt savai apkaimei, pagalmam un
publiskajai ēkai (sabiedriskās ēkas, daudzdzīvokļu ēkas) nozīmīgus projektus,
paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā ar savu darbu.
Projektu iesniedzēji ir fiziskās personas (personu grupas, kas izveidotas šī konkursa
ietvaros - grupas dalībnieku maksimālais skaits nav ierobežots, bet grupā vajadzētu būt vismaz 5
cilvēkiem).
Konkursa ietvaros var tikt realizēti projekti, kas veicina aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos
pašu iecerēto ideju īstenošanā, kas rada paliekošas vērtības un uzlabojumus vides uzlabošanā vietējā apkaimē, pagalmā un publiskajās ēkās.
Tas atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gada
stratēģiskās prioritātes „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) vidēja termiņa
prioritātes „Pakalpojuma kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virzienam
„Izglītība” (RV1), kā arī stratēģiskās prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa
prioritātes „Pašvaldības kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) Rīcības virzienam
„Kopiena”(RV13).
Pamatojoties uz augstāk minēto Ropažu novada pašvaldība ierosina apstiprināt sekojošu
projektu vērtēšanas komisiju:
1. Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe;
2. Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča;
3. Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt augstāk minēto vērtēšanas komisiju 3 personu sastāvā;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Visiem komisijas locekļiem.
23.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar V.B.
Izskatot V.B., personas kods /personas kods/, dzīves vieta /adrese/, 2017.gada 07.marta
iesniegumu Nr.712, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību 890 m² platībā,
kadastra Nr. 8084 009 0603, no nekustamā īpašuma “Vilnīši”, kā arī pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5

„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.03.2017. līdz 28.02.2018. mazdārziņa zemes nomas līgumu ar V.B.,
personas kods /personas kods/, par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 890 m² platībā
no nekustamā īpašuma “Vilnīši”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0603,
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot zemes nomas līgumu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.B., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
5. V.B., personas kods /personas kods/, līdz 30.04.2017. noslēgt zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa
tālr. 67918525.
6. Ja līdz 30.04.2017. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.05.2017. automātiski zaudē
spēku.
24.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar G.K.
Izskatot G.K., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2017. gada 27. februāra
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, par mazdārziņu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 14.03.2017. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.01.2017. līdz 31.12.2020. mazdārziņu zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Nr. T/D 135, kadastra Nr. 80840050129, platība
348,00 m² ar G.K., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot zemes nomas līgumu;
3. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 G.K., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

5. G.K., personas kods /personas kods/, līdz 30.04.2017. noslēgt zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa
tālr. 67918525.
6. Ja līdz 30.04.2017. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.05.2017. automātiski zaudē
spēku.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
25.§
Par SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāldaļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Stopiņu novada domes piedāvājums iegādāties SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāldaļas.
Saskaņā ar piedāvājumu, Stopiņu novada dome piedāvā iegādāties 788 SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze” kapitāldaļas par summu 1 121,00 EUR ar samaksas termiņu līdz 2017.gada
30.decembrim.
Lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Stopiņu novada domei jānosūta līdz
2017.gada 21.aprīlim.
Ņemot vērā minēto, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 141. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz Stopiņu novada domei piederošām 788 SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļām par summu 1 121,00 EUR.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Stopiņu novada domei pa e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
26.§
Par E.Eglājas apstiprināšanu biedrības „Latvijas Tautas sporta asociācija” valdē
Ar Ropažu novada domes 25.01.2017. sēdes lēmumu Nr.17, prot. Nr.1, Ropažu novada
pašvaldība kļuvusi par biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” (Reģ. 40008022133, Vaļņu
iela 32, Rīga LV 1050) biedru.
No biedrības saņemts ierosinājums Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītāju E.Eglāju
apstiprināt biedrības valdē.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītāju Evitu Eglāju biedrības
„Latvijas Tautas sporta asociācija”, reģ. Nr.40008022133, Vaļņu iela 32, Rīga, LV 1050,
valdē.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājai E.Eglājai piedalīties biedrības
valdes darbā un pēc pieprasījuma sniegt atskaites par biedrībā izskatāmajiem jautājumiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

27.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2017.gada APRĪLĪ
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
11.04.2017. plkst.14:00
Attīstības komitejas sēde
11.04.2017. plkst.16:00
Dzīvokļu komisijas sēde
12.04.2017. plkst.12:00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
12.04.2017. plkst.14:00
Finanšu komitejas sēde
19.04.2017. plkst.16:00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Domes sēde
27.04.2017. plkst.15:00
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 22.03.2017. sēde slēgta plkst. 1435

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

