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Nr.2

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2014.gada decembra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
Dzīvokļu komisijas atzinumi
3. Par I.K. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
4. Par E.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
5. Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par K.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par Z.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par G.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par īres līguma pārtraukšanu Ropažu novada pašvaldības dzīvoklī „Priedes 1”- 48,
Silakrogs, Ropažu novads, ar J.N.
Attīstības komitejas atzinumi
10. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz SIA „BALT LIA” vārda, kur kapitāldaļas pieder
LR nepilsonim
Finanšu komitejas atzinumi
11. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
12. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai 2015.gada starptautiskajās
sacensībās petankā
13. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2015.gadā plānotajās
starptautiskajās sacensībās jāšanas sportā
14. Par E.Ā. Privātās pirmskolas attīstības centra „Čība” maksas daļēju kompensāciju
15. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu adresē d/s „Bajāri Nr.130”, ar N.R.
16. Par Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
26.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ropažu novadā””
17. Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/ audzēknim mēnesī no
01.01.2015.
18. Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
19. Par dalību Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas
perioda ietvaros partnerorganizāciju iesniegumu atlasē
20. Par pirmsskolas izglītības maksas daļēju kompensāciju privātās licencētās izglītības iestādēs
un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam
21. Par mēnešalgas noteikšanu PII „Annele” vadītājai V.Eglītei
22. Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes

23. Par nomas līguma izbeigšanu ar SIA „Baltijas energoefektivitātes attīstības fonds”
24. Par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas izveidošanu
25. Par projekta „Arheoloģiskā izpēte Ropažu novada iespējamos Vanadziņu un Sniedžu
uzkalniņu kapulaukos” īstenošanu
26. Par R.B. Privātās pirmskolas izglītības iestādes „Karlson Plus” maksas daļēju
kompensāciju
27. Par L.L. un A.L. Privātās pirmskolas izglītības iestādes SIA „Mazo bērnu skola Knābis”
maksas daļēju kompensāciju
28. Par projekta „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros” īstenošanu
29. Par projekta „Mūzikas pērles Ropažos” īstenošanu
30. Par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu
31. Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
32. Par automašīnas nomas līguma noslēgšanu
33. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
34. Par automašīnu valdījumu līgumu noslēgšanu
35. Par Ropažu novada pašvaldības 28.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
36. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
37. Par zemes gabala „Mazmeirāni”, Muceniekos, Ropažu novadā iegādi lejupejošā izsolē
38. Par G.P. un viņas nepilngadīgā bērna deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
39. Par M.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
40. Par I.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
41. Par projekta „Dokumentālā Īsfilma par 14. gs. Ropažu Brīvzemniekiem” īstenošanu
42. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2 cenas noteikšanu
43. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” 1A cenas noteikšanu
44. Par Ropažu novada domes deputāta V.Vucena pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
45. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
46. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada FEBRUĀRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
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Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Mārtiņš Vimba
-

administrācijas
darbinieki:

Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
Būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš
IT speciālists Jānis Rencis
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Projektu vadītāja Sanita Upīte

-

iestāžu vadītāji:

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Ropažu Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktore Daiga
Jankovska
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste
Kultūras un izglītības centra vadītāja Sanita Megere-Klevinska
Ropažu novada bibliotēkas vadītājas p.i. Agnese Pinkovska
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš
Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde

-

iedzīvotāji:

Eva Haberkorne-Vimba

-

nepiedalās:

Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
28.01.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes darba kārtību.
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1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2014.gada decembra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. S.Grūbe sniedz atskaiti par domes
2014.gada decembra 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 09.12.2014. saņemto L.V., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.17, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.11.2014.
Ņemot vērā, ka L.V. 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 saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.17, Tumšupe, Ropažu novads, īres
līgumu ar L.V. uz laiku no 01.12.2014. līdz 31.05.2015.
2. L.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
L.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 17.12.2014. saņemto S.K., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dz.5, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums beidzies 30.11.2014.
Ņemot vērā, ka S.K. ģimene ir sociāli mazaizsargāta un ģimene ir trūcīga, ko apliecina
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta 04.12.2014. izsniegtā izziņa Nr.220 par
atbilstību trūcīgas ģimenes statusam (izziņas darbības laiks no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.),
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”.
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Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.5, Tumšupe, Ropažu novadā īres līgumu
ar S.K. uz laiku no 01.12.2014. līdz 31.05.2015.
2. S.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
S.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.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 07.01.2015. saņemto R.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.2, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums beigsies 31.01.2015.
Ņemot vērā, ka R.L. sociāli mazaizsargāta persona, un persona ir trūcīga par ko apliecina
21.08.2014. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.161 par
atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.08.2014. līdz
31.01.2015., 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 saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.2, istaba Nr.1,
Augšciems, Ropažu novadā īres līgumu ar R.L. uz laiku no 01.02.2015. līdz
31.07.2015.
2. R.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
R.L., /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. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 07.01.2015. saņemto B.M.T.V.,
personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17, istaba Nr.4, Ropaži, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums beidzies 31.12.2014.
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Ņemot vērā, ka B.M.T.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 saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17, istaba Nr.4,
Ropaži, Ropažu novadā īres līgumu ar B.M.T.V. uz laiku no 01.01.2015. līdz
30.04.2015.
2. B.M.T.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
B.M.T.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.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
3.§
Par I.K. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 15.12.2014. saņemto SIA „Zemes fonds” reģ.Nr.
40103222811 12.12.2014. iesniegumu par I.K., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Persona) un viņas nepilngadīgo bērnu M.K., personas kods /personas kods/, un J.K., personas
kods /personas kods/ (turpmāk tekstā – Personas nepilngadīgie bērni) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Priedes 4”, dz.56, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
No 14.11.2012. Personas un Personas nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir
„Priedes 4”, dz.56, Silakrogs, Ropažu novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 15.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Priedes 4”, dz.56,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/49) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 4”, dz.56, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par savu un nepilngadīgo bērnu
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Priedes 4”, dz.56,
Silakrogs, 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.”;
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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 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt I.K., personas kods /personas kods/, un viņas nepilngadīgo bērnu M.K., personas
kods /personas kods/, un J.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 4”, dz.56, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt I.K., personas kods /personas kods/, un viņas nepilngadīgo bērnu M.K., personas
kods /personas kods/, un J.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu „Priedes 4”, dz.56, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Zemes fonds” uz juridisko adresi – Tomsona iela 30 – 13, Rīga, LV 1013;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, I.K. uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.
4.§
Par E.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2014. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 02.12.2014. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-13.1/209 par E.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
No 05.02.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Zītari 3”, dz.20,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/44) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt E.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt E.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, E.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.

5.§
Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2014. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 02.12.2014. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-13.1/209 par A.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
No 05.02.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Zītari 3”, dz.20,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/45) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
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tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, 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
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, A.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.

6.§
Par Kārļa Blažēviča deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2014. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 02.12.2014. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-13.1/209 par K.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
No 05.02.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Zītari 3”, dz.20,
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Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/46) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, 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 „Zītari
3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
K.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Zītari 3”,
dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, K.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.

7.§
Par Z.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2014. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 02.12.2014. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-13.1/209 par Z.B., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
No 05.02.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads;
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Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Zītari 3”, dz.20,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/47) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Z.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Z.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Zītari 3”, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Z.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.

8.§
Par G.P. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 08.12.2014. saņemto SIA „Pillar 3” reģ.Nr.
40103193067 04.12.2014. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.P3V/2014/1675 par G.P., personas
kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Ķipari”, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 14.01.2015. sēdē (Prot. Nr.1):
konstatēja –
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No 26.10.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Ķipari”, Ropažu novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.12.2014.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Ķipari”, Ropažu
novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/48) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz
2015.gada 05.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu
apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Ķipari”, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Līdz 05.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Ķipari”, 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 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt G.P., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Ķipari”, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt G.P., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Ķipari”, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Pillar 3” uz juridisko adresi – Elizabetes iela 23, Rīga, LV 1010;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, G.P. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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 īres līguma pārtraukšanu Ropažu novada pašvaldības dzīvoklī „Priedes 1”- 48,
Silakrogs, Ropažu novads, ar J.N.
Pamatojoties uz Jolantas Nazarovas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,
iesniegumu, kurš saņemts SIA „Ciemats” 22.12.2014., reģ.Nr.2.2.1./164, ar lūgumu izbeigt īres
līgumu adresē „Priedes 1”- 48, Silakrogs, Ropažu novads, kā arī pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 27. pantu, dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši
12

citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās
telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju,
un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāte R.Gremze aktualizē jautājumu, par to, ka 2014.gada aprīļa mēnesī lūdza veikt
pašvaldības dzīvojamo fonda auditu, uz ko tika saņemta atbilde, ka audits tiks uzsākts. 2014.gada
decembra mēnesī deputāte saņēma no nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres pašvaldības
dzīvokļu sarakstu, un kas ir deklarēts šajos dzīvokļos, bet tas nav bijis pilnīgs.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ja šis saraksts nav bijis pilnīgs, tad uzdos atbildīgajai personai to
vēlreiz pārskatīt.
Deputāte R.Gremze paskaidro, ka pēc būtības nav runa par sarakstu, bet lūgums bija par to, lai
tiktu veikts pašvaldības dzīvojamā fonda audits, lai saprastu, kas šajos dzīvokļos dzīvo un kāds ir
to tiesiskais pamatojums tur atrasties. Vai ir veikta apsekošana?
Sēdes vadītājs Z.Blaus ierosina līdz 2015.gada februāra attīstības komitejas sēdei, uzdot
nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sniegt informāciju par šo jautājumu.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārtraukt īres līgumu ar 01.02.2015., kas noslēgts ar J.N., personas kods /personas kods/,
dzīvo /adrese/.
2. Līdz 2015.gada februāra attīstības komitejas sēdei, uzdot nekustamo īpašumu speciālistei
Ievai Dišlerei sniegt informāciju par pašvaldības dzīvojamā fonda audita rezultātiem –
kas dzīvo šajos dzīvokļos un kāds ir to tiesiskais pamatojums tur atrasties un vai ir veikta
to apsekošana.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
J.N., /adrese/;
SIA „Ciemats”;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
10.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu
novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz SIA „BALT LIA” vārda, kur kapitāldaļas pieder
LR nepilsonim
Izskatot SIA „BALT LIA” valdes locekļa Raimonda Dannes, personas kods /personas kods/,
2015.gada 8.janvāra iesniegto iesniegumu ar reģ.Nr.51, ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma
„Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu novads, reģistrācijai Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļā uz SIA „BALT LIA” vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1) Darījumu apliecinoši dokumenti – 2014.gada 27.novembra pirkuma līgums.
2) Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000462088, nekustamā
īpašuma „Rubeņu iela 1” īpašniece ir J.R., personas kods /personas kods/.
3) Pārdevējs – J.R., personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/.
4) Pircējs – SIA „BALT LIA”, reģ.Nr.40003308418, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts
74-24, Rīga, LV 1067, kuru pārstāv valdes loceklis Arkādijs Praiss, personas kods
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/personas kods/, un 9,40% daļu turētājs Andrejs Ivanovs, personas kods /personas kods/
ir Latvijas Republikas nepilsonis.
5) SIA „BALT LIA” izziņa ar kapitāldaļu turētāju sarakstu.
6) Pircējs pērk nekustamo īpašumu „Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 007 0032, kadastra apzīmējums 8084 007 0051, kas sastāv no zemes gabala 0,4676
ha platībā un ēkas (kadastra apzīmējumu 8084 007 0029 001).
7) Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem
Nr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,40.§
nekustamā īpašuma „Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu novads, zeme atrodas – jauktas
ražošanas un darījuma iestāžu teritorijas (JRD).
8) Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pants
nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- 3
balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Rubeņu iela 1”, Silakrogs, Ropažu novads, kadastra Nr.
8084 007 0032, kadastra apzīmējums 8084 007 0051, kas sastāv no zemes gabala 0,4676
ha platībā un ēkas (kadastra apzīmējumu 8084 007 0029 001), iegūšanai īpašumā uz SIA
„BALT LIA”, reģ.Nr.40003308418, kur 9,40% daļu turētājs Andrejs Ivanovs, personas
kods /personas kods/ ir Latvijas Republikas nepilsonis, juridiskā adrese: Kurzemes
prospekts 74-24, Rīga, LV 1067, ar esošo zemes izmantošanas mērķi – komercdarbības
objektu apbūve (NĪLM kods 0801).
2. Pēc apstiprināšanas domes sēdē uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
SIA „BALT LIA”, Kurzemes prospekts 74-24, Rīga, LV 1067;
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084;
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
11.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
1. Izskatot 22.12.2014. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto E.Z. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.2861, par viņas meitas
E.Z. personas kods /personas kods/, par auklītes Birutas Pelēķes personas kods /personas
kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443301029 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju.
Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei””, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
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Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443301029 sākot no 2015.gada 5.janvra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Birutu Pelēķi.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Birutai Pelēķei, /adrese/;
- E.Z., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Sabiedrisko attiecību daļai.

2. Izskatot 08.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto A.G. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.73, par viņas meitas
M.G. personas kods /personas kods/, par auklītes Birutas Pelēķes personas kods /personas
kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443301029 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju.
Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei””, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443301029 sākot no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Birutu Pelēķi.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Birutai Pelēķei, /adrese/;
- A.G., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.

3. Izskatot 15.12.2014. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto L.Š. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.2838, par viņas dēla
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G.Š. personas kods /personas kods/, par auklītes Ilzes Blauas personas kods /personas kods/
reģistrācijas apliecības Nr.02065711567 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju.
Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei””, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Ilzi Blauu personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.02065711567 sākot no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Ilzi Blauu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ilzei Blauai, /adrese/;
- L.Š., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.

4. Izskatot 08.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto I.G. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, priekšlikumu par viņas meitas T.G. personas kods
/personas kods/, par auklītes Birutas Pelēķes personas kods /personas kods/ reģistrācijas
apliecības Nr.443301029 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz
pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes 28.08.2014. lēmumu
protokols Nr.17, 28.§ „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu bērna
likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada
izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei””, un pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443301029 sākot no 2015.gada 25.februāri līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Birutu Pelēķi.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Birutai Pelēķei, /adrese/;
- I.G., /adrese/;
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-

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.

5. Izskatot 06.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto L.Ķ. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.30, par viņas meitas
E.E.Ķ. personas kods /personas kods/, par auklītes Elzas Drīliņas personas kods /personas
kods/; reģistrācijas apliecības Nr.433100893 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju.
Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei””, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Elzu Drīliņu personas kods /personas kods/; reģistrācijas apliecības
Nr.433100893 sākot no 2015.gada 10.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Elzu Drīliņu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- L.Ķ., /adrese/;
- Elzai Drīliņai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.
12.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem dalībai 2015.gada starptautiskajās
sacensībās petankā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu par
finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem, SK „Boule” biedriem (reģ.nr.40008130911,
juridiskā adrese „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135), un ievērojot Ropažu novada
pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” (apstiprināts ar Ropažu novada domes 30.05.2012. lēmumu
Nr.13, protokols Nr.10) 2.1. un 5.3.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu,
[..]
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un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
[..]
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (M.Mucenieks).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 600,00 EUR, 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, biedrībai SK
„Boule”, reģ.nr.40008130911, juridiskā adrese „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads, LV
2135, /informācija/, 4 (četriem) Ropažu novada iedzīvotājiem 2015.gada starptautiskajās
sacensībās:
2.Pasaules čempionātā petanka spēlē Francijā, Nicā (2015.gada 23. - 25.janvārī) un Eiropas
klubu kausa izcīņa jūlijā 9 vietas izloze aprīlī) dalības izdevumu daļējai segšanai no Ropažu
Sporta centra budžeta līdzekļiem
1) 150,00 EUR V.M. – /personas kods/;
2) 150,00 EUR G.L. – /personas kods/;
3) 150,00 EUR V.B. – /personas kods/;
4) 150,00 EUR D.L. – /personas kods/.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
V.M., /adrese/;
V.B., /adrese/;
D.L., /adrese/.
13.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2015.gadā plānotajās
starptautiskajās 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.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Mācību treniņu un sacensību dalības izdevumu daļējai segšanai 2015.gadā plānotajās
sacensībās:
Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībām Francijā, Spānijā, Itālijā laikā no aprīļa līdz
jūlijam);
Eiropas čempionātā Francijā (septembrī),
no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem, pēc rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā,
piešķirt un pārskaitīt EUR 430,00 biedrībai „MJ Support Fund”, reģ.nr.40008218002,
juridiskā adrese „Lantes”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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„Para equestrian Support Fund”, „Lantes”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
Ropažu novada Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
14.§
Par Elizabetes Āboltiņas Privātās pirmskolas attīstības centra „Čība” maksas daļēju
kompensāciju
Izskatot 12.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto J.Ā. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.105, par viņas meitas E.Ā.,
personas kods /personas kods/, izglītošanu Privātajā pirmskolas attīstības centrā „Čība” maksas
daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada
domes 28.01.2015. lēmumu protokols Nr.2, 20.§ „Par pirmskolas izglītības maksas daļēju
kompensāciju privātās licencētās izglītības iestādēs un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam”, un Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmumu protokols Nr.2, 17.§ „Par
pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2015”, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1523 10.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un
Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Privātās attīstība centru „Čība”, reģ.Nr.40003338751, juridiskā adrese:
Merķeļa ielā 8, Rīga, LV 1050, par E.Ā., personas kods /personas kods/, maksas daļēju
kompensāciju, sākot no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86.00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, PAC „Čība” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar PAC „Čība”.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- PAC „Čība”, Merķeļa ielā 8, Rīga, LV 1050;
- J.Ā., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
15.§
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu adresē d/s „Bajāri Nr.130”, ar N.R.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldībā saņemto N.R. personas kods /personas kods/,
dzīvojoša /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts 26.11.2014. Nr.2632, ar lūgumu izbeigt Lauku
apvidus zemes nomas līgumu ar 31.decembri 2014.gadu, par zemes vienību adresē: d/s „Bajāri
Nr.130”, platība 0,069 ha, un iesniegumu, kas reģistrēts 19.12.2014. Nr.2858, kurā tika iesniegta
parakstīta vienošanās, ka Nomniekam (N.R.) nav un nebūs pretenziju saistībā ar Iznomātājam
(Ropažu novada pašvaldībai) nodoto zemes vienību un tā sastāvu. Viss, kas atrodas uz zemes
vienības, kļūst par Iznomātāja īpašumu. Izskatot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka uz
zemes vienības „Bajāri 130”, Kadastra apzīmējums 8084 018 0381, atrodas divas ēkas – Dārza
māja un šķūnis (fotofiksācija). 21.06.2011. Ropažu novada domes sēdē Nr.12, 21.§ „Par zemes
pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu d/s „Bajāri Nr.130”, Ropažu novadā un
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minētā zemes gabala iznomāšanu”, ir izbeigtas lietošanas tiesības un šī zemes vienība ir noteikta
piekritīga pašvaldībai. Ievērojot 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,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un Finanšu komitejas
20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt ar 31.12.2014. Lauku apvidus zemes nomas līgumu, par zemes vienību „Bajāri
Nr.130”, Kadastra apzīmējums 8084 018 0381, kas noslēgts ar N.R., personas kods
/personas kods/.
2. Uzņemt bilancē zemes vienību d/s „Bajāri Nr.130”, Ropažu novads, ar kadastra
apzīmējums 8084 018 0381, platība: 0,069 ha, kadastrālā vērtība: EUR 1573,00.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
N.R., /adrese/;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
16.§
Par Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu
novadā””
Atkārtoti izvērtējot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes
Cibuļskas ierosinājumu veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014. saistošos
noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā”, kā arī ņemot
vērā Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 04.11.2014. saņemto Latvijas Republikas
Tiesībsarga vēstuli ar aicinājumu atbalstīt audžuģimenes un aizbildņus, kā arī 2015.gadā
paredzēt augstāku pašvaldības noteikto maznodrošināta vientuļa pensionāra, vientuļas personas
ar invaliditāti (kuriem nav likumīgo apgādnieku) ienākumu līmeni vienai personai mēnesī, no
240,00 EUR uz 270,00 EUR, maznodrošināta pensionāra, personas ar invaliditāti ienākumu
līmeni vienai personai mēnesī (ja ģimenē nav darbspējīgu personu), no 215,00 EUR uz 245,00
EUR. Ņemot vērā saņemto 16.01.2015. vēstuli Nr.1-5/10 no Latvijas Republikas tiesībsarga,
palielināt pabalstu audžuģimenēm bērna uzturam, no 72,00 EUR uz 90,00 EUR mēnesī bērnam
līdz 7 gadu vecumam un 108 EUR mēnesī bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam, pabalstu
apģērba, apavu, mīkstā inventāra iegādei, no 57,00 EUR uz 60,00 EUR un vienreizēja pabalsta
apģērba un mīkstā inventāra iegādei, no 142,00 EUR uz 150,00 EUR, ievietojot bērnu
audžuģimenē, kā arī ieviest jaunus pabalsta veidus:
pabalsts aizbildniecībā esošam bērnam pamatvajadzību nodrošināšanai (ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) 100,00 EUR gadā;
pabalsts veselības uzlabošanai personām ar I. grupas invaliditāti 50,00 EUR gadā;
pabalsts veselības uzlabošanai bērniem invalīdiem 50,00 EUR gadā;
brīvpusdienas aizbildnībā esošiem bērnam.

20

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 14.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1, un Finanšu
komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības
26.03.2014. saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ropažu novadā””
(pielikumā).
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu
novadā”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ropažu vēstis”
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus
Nr.2 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014. saistošos noteikumos Nr.2 „Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””, nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, zināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.2 publicēšanu
laikrakstā „Ropažu vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.
17.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/ audzēknim mēnesī no
01.01.2015.
Pamatojoties uz MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292 „Grozījumi MK 13.07.1999.
MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāte R.Gremze jautā, kāpēc salīdzinot Ropažu vidusskolas izmaksas par vienu audzēkni ir
tik mazas, bet PII „Annele” - tik lielas?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka tas ir
tādēļ, ka skolām pedagogu atalgojumu sedz Valsts, bet pirmsskolas izglītības iestādēm lielāko
daļu apmaksā pašvaldība.
Deputāte R.Gremze jautā, vai pret pagājušo gadu summa ir kļuvusi lielāka?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka jā un ir
samazinājies skolēnu skaits uz 01.01.2015.
Deputāte R.Gremze jautā, kas par pamatu ir skolēnu skaita samazinājumam mūsu izglītības
iestādēs?
Uzklausot izglītības iestāžu vadītājus, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos A.Cibuļskis lūdz vadītājiem uz 2015.gada februāra izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdi sagatavot informāciju par bērnu skaita izmaiņām izglītības iestādēs laika periodā
no 01.09.2014. līdz 01.01.2015.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaksas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs vienam
skolēnam/audzēknim ar 01.01.2015.:
- Ropažu vidusskola
- 82,89 EUR/mēn.;
- Zaķumuižas pamatskola, t.sk. pirmskola - 114,95 EUR/mēn.;
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3.
4.

5.

- PII Annele
- 193,66 EUR/mēn.
(aprēķins pielikumā)
Vidējās izmaksas Ropažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs ar 01.01.2015.
– 154,31 EUR/mēn.
Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
Uzdot uz 2015.gada februāra izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi Ropažu novada
izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot informāciju par bērnu skaita izmaiņām izglītības
iestādēs laika periodā no 01.09.2014. līdz 01.01.2015.
Pēc lēmuma pieņemšanas, Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu vidusskolai;
Zaķumuižas pamatskolai;
PII Annele;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam;
Ropažu novada pašvaldības juridiskai daļai;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.

18.§
Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītāja P.Volkoviča
priekšlikumu par skolēnu autobusu pārvadājumu maršrutiem, sakarā ar jauno mācību gadu,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Uzklausot deputātu diskusijas,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs).
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo ir savs viedoklis par autobusu degvielas patēriņa
vidējo normu un uzskata, ka nākotnē tā būtu jāprecizē.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normas:
1.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
autovadītājs Juris Kukulis
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 33 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 36,3 litri;
1.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
autovadītājs Roberts Burmistrs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 –
autovadītājs Leonīds Nesterjonoks
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.4. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 –
autovadītājs Aivars Oščenkovs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri;
1.5. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9788 –
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Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri.
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai:
2.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 1) Ropaži – Bajāri (dārzkopības sabiedrība, pietura) - Gulbji (mājas nosaukums) –
Kākciems – darbnīcas (centrs) – „Laukķīvītes” (mājas nosaukums) – „Dīķīši” (mājas
nosaukums) – „Reinrozes” (māju nosaukums) – „Jaunā muiža” (mājas nosaukums) –
Liģeri pagrieziens – Vāverkrogs – „Klintis” (māju nosaukums) – Valdas krustojums
(satiksmes autobusa pietura) – Kangaru pietura (satiksmes autobusa pietura) – Lielā
priede (satiksmes autobusa pietura) – „Oliņi” (māju nosaukums) – „Imantas” (māju
nosaukums) – „Aizalkšņi” (māju nosaukums) – „Šķesteri” (māju nosaukums) – Ropaži.
2) Ropaži – Jāņkalni (satiksmes autobusa pietura) – Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 85 km,
2.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 vai autobusam VW CRAFTER,
valsts Nr. HR 9788
1) Ropaži – Sidrabsalas – „Podkājas” (mājas nosaukums) – Tumšupes centrs – Sociālā
māja – „Purgaiļi” (mājas nosaukums) – Ropaži;
2) Ropaži – „Sēlieši” (māju nosaukums) – „Upeskrasts” (māju nosaukums) – „Linglauči”
(māju nosaukums) – Augšciema stacija – „Līgotnes” (māju nosaukums) – apgriešanās
vieta atpakaļ braukšanai – Augšciema stacija – „Grāmatnieki” (māju nosaukums) –
Remīnes krustojums (satiksmes autobusa pietura) – „Jasmīni” (māju nosaukums) –
„Upmalas” (māju nosaukums) – Ropažu kapi – Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 94 km.
2.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 1) Zaķumuiža – Upeslejas – Mucenieki - Bajāri - Zaķumuiža;
2) Zaķumuiža - Silakrogs- Zaķumuiža;
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 82 km,
2.4 Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR
9788
Vakara reiss skolēniem pēc mūzikas, mākslas skolas un sporta nodarbībām:
Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki - Zaķumuiža - Bajāri – Ropažu vidusskola - „Purgaiļi”
(māju nosaukums) - Tumšupe – „Podkājas” - Ropaži – Augšciems – Vāveres – Kākciems –
Bajāri - Zaķumuiža
Vai
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Ropaži - Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki - Zaķumuiža - Bajāri – Ropažu vidusskola „Purgaiļi” (māju nosaukums) - Tumšupe – „Podkājas” - Ropaži – Augšciems – Vāveres –
Kākciems – Bajāri - Ropaži
Kopējais nobraukto kilometru skaits dienā - pēc fakta
19.§
Par dalību Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas
perioda ietvaros partnerorganizāciju iesniegumu atlasē
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi iesniegumu partnerorganizāciju atlasē
programmas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas
perioda ietvaros, kuru administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Apstiprināšanas gadījumā
plānots, ka programma tiks īstenota 36 mēnešus. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Programma paredz, ka ar Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām vai ārkārtas,
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām izdalīt pārtikas
komplektus vai nodrošināt gatavas maltītes, izdalīt pamata materiālās palīdzības komplektus
(higiēnas preces un individuālie mācību piederumi skolēniem), kā arī īstenot papildpasākumus
(konsultācijas, apmācības, informācija par mājsaimniecības budžeta pārvaldību, par valsts un
pašvaldību pakalpojumu saņemšanu u.c.).
Programmas mērķis ir mazināt Eiropas Savienībā dzīvojošo cilvēku apdraudējumu
nabadzības un sociālās atstumtības riskam.
Dalība partnerorganizāciju iesniegumu atlasē atbilst Ropažu novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta
sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu
potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena „Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (RV4)
uzdevumam.
Pēc Ropažu novada Sociālā dienesta datiem uz 2015.gadu Ropažu novadā ir reģistrētas
132 trūcīgās personas, kam ir nepieciešams sociālais atbalsts un palīdzība materiālā izteiksmē.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iesniegt Sabiedrības integrācijas fondā iesniegumu partnerorganizāciju atlasē programmas
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda
ietvaros.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
20.§
Par pirmsskolas izglītības maksas daļēju kompensāciju privātās licencētās izglītības
iestādēs un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam
Izskatot jautājumu par izglītības maksas daļēju kompensāciju Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pārējās pirmsskolas izglītības
iestādēs vai privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam, un saskaņā ar Ropažu novada
domes finanšu komitejas 20.01.2015. lēmumu protokols Nr.1, 7.§ „Par pašvaldības izglītības
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iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2015.”, ņemot vērā MK
17.12.2013. noteikumus Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” un
23.12.2014. MK noteikumus Nr.843, „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem
pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja”, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Bērniem, kas deklarēti Ropažu novada pašvaldībā un apmeklē Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētas privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas izglītības
programmas apguvi darbdienās un īsteno licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas
izglītības programmu, apmaksāt izglītības izdevumus apmērā, kas vienlīdzīgi ar
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības vidējiem izdevumiem gadā uz vienu
bērnu, līdz EUR 154,31 mēnesī.
2. Pārējās privātajās izglītības iestādēs vai pieskatīšanas grupās vai privātam bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam Ropažu novada pašvaldībā deklarētiem pirmsskolas
bērniem samaksāt līdz 86,00 EUR mēnesī.
3. Lēmuma 1.punktā noteiktā līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta atbilstoši MK
17.12.2013. noteikumiem 1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei”.
4. Lēmuma 2.punktā noteiktais pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts līdz mēnesim,
kamēr atbrīvojas vieta Ropažu novada PII.
5. Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
vecāku iesniegums;
izglītības iestādes apliecinājums par uzņemšanu ar norādi par izglītības iestādes
licences numuru.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos A.Cibuļskim.
21.§
Par mēnešalgas noteikšanu PII „Annele” vadītājai V.Eglītei
Ņemot vērā PII „Annele” vadītājas V.Eglītes līdzšinējo ieguldījumu PII „Annele”
darbības nodrošināšanai, kā arī papildus amata pienākumus, kas radušies saistībā ar PII „Annele”
jaunā mācību korpusa būvniecību, saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma 4.1. punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt PII „Annele” vadītājas V.Eglītes mēnešalgu 1 300 EUR apmērā;
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Noteikt, ka jaunā mēnešalga piemērojama un aprēķināma ar 2015.gada 05.janvāri;
Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt:
Izpilddirektoram;
Administrācijas vadītājai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
PII „Annele” vadītājai.

22.§
Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes
Izskatot Mārupes novada domes 22.12.2014. vēstuli Nr.3-10/3431, kurā lūgts paziņot vai
Ropažu novada pašvaldība vēlas iegādāties Mārupes novada pašvaldībai piederošās 1230
kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” par cenu 1,42 EUR par
vienu kapitāla daļu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 5. panta pirmo daļu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāts V.Šlēgelmilhs jautā par Ropažu novada piederošajām kapitāla daļām, vai tās nav
domāts pārdot?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis rosina uz
2015.gada februāra Finanšu komitejas sēdi juridiskās daļas vadītājam O.Ašmanim, sagatavot
lēmumprojektu par Ropažu novada piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Rīgas apriņķa avīze” pārdošanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikties no Mārupes novada pašvaldībai piederošo 1230 kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” iegādes.
2. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot atbildes vēstuli Mārupes novada pašvaldībai.
3. Uz 2015.gada februāra Finanšu komitejas sēdi juridiskās daļas vadītājam O.Ašmanim,
sagatavot lēmumprojektu par Ropažu novada piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” pārdošanu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Juridiskajai daļai;
Mārupes novada pašvaldībai.
23.§
Par nomas līguma izbeigšanu ar SIA „Baltijas energoefektivitātes attīstības fonds”
SIA „Baltijas energoefektivitātes attīstības fonds” 29.12.2014. iesniedzis iesniegumu,
kurā lūgts izbeigt 2012.gada 29.maijā noslēgto zemes gabala „Silakrogs”, Silakrogs, Ropažu
novadā, kadastra apzīmējums 8084 007 0008, nomas līgumu ar 2014. gada 22. decembri.
Izskatot iesniegumu, konstatēts, ka nomniekam SIA „Baltijas energoefektivitātes
attīstības fonds” līdz 2015.gada 25.janvārim jāsamaksā nomas maksa par 2014.gadu EUR 323,87
apmērā.
Turklāt nomniekam jāveic nekustamā īpašuma nodokļa par 2014.gadu - EUR 12,78
apmērā nomaksa, kā arī jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa par 2014.gadu nokavējuma
nauda EUR 1.18 apmērā (aprēķins uz 30.12.2014.).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
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Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Baltijas energoefektivitātes attīstības fonds” par 29.05.2012.
zemes nomas līguma izbeigšanu ar 2015.gada 01.janvāri, paredzot, ka nomnieks visus no
nomas līguma izrietošos maksājumus veiks līdz 2015.gada 06.februārim.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt:
Juridiskai daļai;
Finanšu un grāmatvedības daļai.
24.§
Par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas izveidošanu
Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un MK
02.12.2014. noteikumiem Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” pašvaldībām jāizveido komisija vismaz 5 cilvēku sastāvā, kas uzraudzīs
ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosinājis izveidot komisiju septiņu cilvēku
sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, MK
02.12.2014. noteikumiem Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16. un 17. punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Sēdes vadītājs Z.Blaus rosina deputātus izteikt priekšlikumus par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kandidātu izvirzīšanu.
Deputāts J.Grigaļūns par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāju
izvirza deputāti R.Gremzi.
Deputāte R.Gremze par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāju
izvirza deputātu J.Grigalūnu.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāju izvirza teritorijas plānotāju
A.Lindi.
Teritorijas plānotājs A.Linde atsauc savu kandidatūru.
Deputāte R.Gremze atsauc savu kandidatūru un izsaka priekšlikumu balsot par deputātu
J.Grigaļūnu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
komisijas priekšsēdētāja vietnieku izraudzīties kādu no administrācijas darbinieku vidus.
Deputāts J.Grigaļūns par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāja
vietnieku izvirza teritorijas plānotāju A.Lindi.
Deputāts V.Šlēgelmilhs par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētāja
vietnieku izvirza nodokļu administratori A.Bernhardi.
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Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par pirmo kandidātu teritorijas plānotāju A.Lindi,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- 3
balsis (K.T.Hēla, J.Ķezis, V.Šlēgelmilhs).
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par lēmumprojektu kopumā,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ievēlēt komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā šādā
sastāvā:
Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotājs Ainārs Linde;
Nekustamo īpašumu speciāliste Ieva Dišlere;
Nodokļu administratore Aina Bernharde;
Ropažu novada domes deputāte Renāte Gremze;
Ropažu novada domes deputāts Jānis Grigaļūns;
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos
jautājumos Indulis Līdacis;
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Antons Cibuļskis.
2. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Ropažu novada domes deputātu Jāni Grigaļūnu;
3. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Ropažu novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Aināru Lindi;
4. Uzdot komisijas pirmajā sēdē no komisijas vidus ievēlēt komisijas sekretāru;
5. Atļaut komisijas loceklim Aināram Lindem savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada pašvaldības teritorijas plānotāja amatu;
6. Atļaut komisijas loceklei Ainai Bernhardei savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada pašvaldības nodokļu administratores amatu;
7. Atļaut komisijas loceklei Renātei Gremzei savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada domes deputātes amatu;
8. Atļaut komisijas loceklim Jānim Grigaļūnam savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada domes deputātes amatu;
9. Atļaut komisijas loceklim Indulim Līdacim savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos jautājumos amatu;
10. Atļaut komisijas loceklim Antonam Cibuļskim savienot komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatu.
11. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt:
Komisijas locekļiem;
Izpilddirektoram;
Juridiskai daļai;
Finanšu un grāmatvedības daļai.
25.§
Par projekta „Arheoloģiskā izpēte Ropažu novada iespējamos Vanadziņu un Sniedžu
uzkalniņu kapulaukos” īstenošanu
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Arheoloģiskā izpēte
Ropažu novada iespējamos Vanadziņu un Sniedžu uzkalniņu kapulaukos” iesniegšanai Valsts
Kultūrkapitāla fondā „Kultūras mantojuma” nozarē ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām
28

5149,88 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi eiro un astoņdesmit astoņi eiro centi).
Līdzfinansējums projektam netiek paredzēts. Projektu plānots īstenot laika periodā no 2015. –
2016.gadam.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena
„Kultūra” (RV3) uzdevumam „Veicināt kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu” (U10);
„Tūrisms” (RV11) uzdevumam „Paplašināt tūrisma piedāvājumu” (U27).
Projekta mērķis ir Sniedžu un Vanadziņu kapulauku arheoloģiskā izpēte, kā rezultātā
minētajiem uzkalniņiem tiktu noteikts Valsts kultūras pieminekļu statuss, sniedzot būtisku
ieguldījumu Ropažu novada kultūrmantojumā.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis precizē lēmuma
pirmo punktu šādā redakcijā „Iesniegt pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondā „Kultūras
mantojuma” nozarē”.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot deputātus par šo lēmumu ar labojumiem,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iesniegt pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondā „Kultūras mantojuma” nozarē.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas 5149,88 EUR (pieci tūkstoši viens simts
četrdesmit deviņi eiro un astoņdesmit astoņi eiro centi).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Kultūras un izglītības centram;
- Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
26.§
Par R.B. Privātās pirmskolas izglītības iestādes „Karlson Plus” maksas daļēju
kompensāciju
Izskatot 16.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto B.P. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par viņas dēla R.B., personas kods /personas
kods/, izglītošanu Privātajā pirmskolas izglītības iestādē „Karlson Plus” maksas daļēju
kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.01.2015. lēmumu protokols Nr.2, 20.§ „Par pirmsskolas izglītības maksas daļēju
kompensāciju privātās licencētās izglītības iestādēs un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam”, un Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmumu protokols Nr.2, 17.§ „Par
pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2015”, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1523 10.pantu;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Privātās izglītības iestādes „Karlson Plus”,reģ.Nr.40103257762,
juridiskā adrese: Druvienas ielas 17/5, Rīga, LV 1079, par R.B., personas kods /personas
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kods/, maksas daļēju kompensāciju, sākot no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada
31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 154,31 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, PII „Karlson Plus” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā
laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar PII „Karlson
Plus”.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- PII „Karson Plus”, Druvienas iela 17/5, Rīga, LV 1079;
- B.P., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
27.§
Par L.L. un A.L. Privātās pirmskolas izglītības iestādes
SIA „Mazo bērnu skola Knābis” maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 15.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto D.S., personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par viņas meitas L.L., personas kods /personas
kods/ un dēla A.L., personas kods /personas kods/, izglītošanu Privātajā pirmskolas izglītības
iestādē SIA „Mazo bērnu skola Knābis” maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz
pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmumu protokols
Nr.2, 20.§ „Par pirmsskolas izglītības maksas daļēju kompensāciju privātās licencētās izglītības
iestādēs un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”, un Ropažu novada domes
28.01.2015. lēmumu protokols Nr.2, 17.§ „Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam
skolēnam/audzēknim mēnesī no 01.01.2015”, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1523
10.pantu;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mazo bērnu skola Knābis”, reģ.Nr.40003565893, juridiskā adrese:
Brīvības gatve 221, Rīga, LV 1039, par L.L., personas kods /personas kods/, un A.L., personas
kods /personas kods/, maksas daļēju kompensāciju, sākot no 2015.gada 01.janvāra līdz
2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 154,31 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu,
SIA „Mazo bērnu skola Knābis” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā
laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar SIA „Mazo bērnu
skola Knābis”.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- SIA „Mazo bērnu skola Knābis”, Brīvības gatve 221, Rīga, LV 1039;
- D.S., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
5. D.S. līdz 30.06.2015. iesniegt pašvaldībā vienošanos pie līguma par bērnu apmācības
pagarināšanu, pretējā gadījumā līgums ar 01.07.2015. automātiski zaudē spēku.
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Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

6.

Sēdes pārtraukums no plkst.1500 līdz plkst.1520.
28. §
Par projekta „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros” īstenošanu
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Dzīvās vēstures
darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku festivāla „Ropaži 810” ietvaros” iesniegšanai
Valsts Kultūrkapitāla fondā „Tradicionālās kultūras” nozarē ar projekta kopējām attiecināmām
izmaksām 4533,21 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro un divdesmit viens eiro
cents). Projektu plānots īstenot 2015.gadā.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Stratēģiskā
mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa prioritātes
„Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena „Kultūra” (RV3)
uzdevumiem „Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos” (U8) un „Veicināt kultūras mantojuma
un tradīciju saglabāšanu” (U10)
un
Stratēģiskā mērķa „Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskā vide” (SM3) Vidējā termiņa
prioritātes „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (VTP3) Rīcības virziena „Tūrisms” (RV11)
uzdevuma „Paplašināt tūrisma piedāvājumu” (U27)
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Projekta pieteikumu „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros” iesniegt Valsts Kultūrkapitāla fondā „Tradicionālās
kultūras” nozarē.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas 4533,21 EUR (četri tūkstoši pieci simti
trīsdesmit trīs eiro un divdesmit viens eiro cents).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Kultūras un izglītības centram;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

29.§
Par projekta „Mūzikas pērles Ropažos” īstenošanu
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Mūzikas pērles Ropažos”
iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība
reģionos” ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti eiro un 0 eiro centi). Projektu plānots īstenot 2015.gadā.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Stratēģiskā
mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa prioritātes
„Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena „Kultūra” (RV3)
uzdevumiem „Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos” (U8).
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Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos, lai
paaugstinātu kultūrvides kvalitāti un nodrošinātu sabiedrībai visā Latvijā iespēju baudīt
augstvērtīgus profesionālās mākslas koncertus.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Projekta pieteikumu „Mūzikas pērles Ropažos” iesniegt Valsts Kultūrkapitāla
mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība reģionos”.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti eiro
un 0 eiro centi).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Kultūras un izglītības centram;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
30.§
Par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības juridiskās daļas vadītāja O.Ašmaņa sagatavoto
priekšlikumu par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu pašvaldības funkciju
realizēšanai,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāte R.Gremze jautā, kādēļ pašvaldības mobilo telefoniem ir dažādi pieslēgumi, un kādēļ
netiek pieslēgts viens mobilais operators ar vienotu tarifu?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka šis jautājums tika nodots izpilddirektoram apzināšanai un uz
2015.gada februāra Attīstības komitejas sēdi būs sagatavota informācija par šo jautājumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt mobilo telefonu valdījuma līgumus ar zemāk norādītajām personām:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Jurijs Fomins, personas kods /personas kods/, /adrese/

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem

Evita Eglāja, personas kods /personas kods/, /adrese/

NOKIA 6303i classic
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai

NOKIA SLEIDE 3600
BITE
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Ropažu novada Sporta centra
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Kādam mērķim

pašvaldības Sporta centra vadītāja darba pienākumu veikšanai

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Rolands Felkers, personas kods /personas kods/, /adrese/

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Pēteris Volkovičs, personas kods /personas kods/, /adrese/

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Irēna Krote, personas kods /personas kods/, /adrese/

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Iveta Gundare, personas kods /personas kods/, /adrese/

2.
3.

4.

NOKIA 6303i classic
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta
Ropažu
novada
pašvaldības
nodrošināšanai

sabiedriskās

NOKIA 6303i classic
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Dzīvokļu un komunālās saimniecības
Ropažu novada pašvaldības saimnieciskās
nodrošināšanai

NOKIA 6555
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Labiekārtošanas
Ropažu novada pašvaldības
nodrošināšanai

NOKIA
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
PII „Annele”
Ropažu novada pašvaldības
nodrošināšanai

saimnieciskās

PII

„Annele”

kārtības

darbības

darbības

darbības

Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram uz 2015.gada februāra Attīstības
komitejas sēdi sagatavot informāciju par iespēju pieslēgt vienu mobilo operatoru ar
vienotu tarifu.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

31.§
Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības juridiskās daļas vadītāja O.Ašmaņa sagatavoto
priekšlikumu par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu,
pašvaldības funkciju realizēšanai, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 32. pantu,
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Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumus par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk
norādītajām personām:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Sanita Megere-Klevinska, personas kods /personas kods/,
/adrese/
IPhone
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Kultūras un izglītības centra
Kultūras un izglītības centra darbības nodrošināšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Jānis Blaus, personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Izpildvara – administrācija
Vides speciālista darba pienākumu nodrošināšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Jānis Baklāns, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Izpildvara - administrācija
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu
nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Inga Koleča, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG GALAXY 2
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Sabiedrisko attiecību daļa.
Sabiedrisko attiecību daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Vēsma Eglīte, personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA 6700
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
PII „Annele”
PII „Annele” darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Jānis Pētersons, personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA E52-1
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Ropažu vidusskolas
Ropažu vidusskolas direktora vietnieka saimniecības
jautājumos un 7.a klases audzinātāja pienākumu
34

nodrošināšanai
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Agnese Ozola, personas kods /personas kods/, /adrese/
Iphone
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Sabiedrisko attiecību daļa
Sabiedrisko attiecību daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Raimonds Umbraško, personas kods /personas kods/,
/adrese/
SAMSUNG
Bite
Līdz 7 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Ropažu novada pašvaldības Sporta centrs.
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra ēku un teritorijas
pārziņa darba pienākumu veikšanai.

Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Janis Rencis, personas kods /personas kods/, /adrese/
One+One
Bite
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Administrācija – izpildvara.
Ropažu novada pašvaldības datorsistēmu tehniķa pienākumu
nodrošināšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Oskars Ašmanis, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Administrācija – izpildvara.
Ropažu novada pašvaldības Juridiskās daļas pienākumu
nodrošināšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Sanita Upīte, personas kods /personas kods/, /adrese/
Samsung Galaxy
Bite
Līdz 10 EUR
01.01.2015.-31.12.2015.
Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Sandris Krūmiņš, personas kods /personas kods/, /adrese/
Sony Ericsson W810i
Tele2
Līdz 10 EUR
01.01.2015.-31.12.2015.
Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš

Valdis Valtenbergs, personas kods /personas kods/, /adrese/
HTC Desire 816
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.-31.12.2015.
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No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Igors Grigorjevs, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
LMT
Līdz 14 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Zaķumuižas pamatskolas budžeta līdzekļiem
Zaķumuižas pamatskolas direktora pienākumu veikšanai

Vārds, uzvārds, personas kods
Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Linda Knīsa, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
Bite
Līdz 4,27 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem
Ropažu novada pašvaldības izglītības psihologa amata
pienākumu nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods

Līga Strode-Miķelsone, personas kods /personas kods/,
/adrese/
NOKIA
LMT
Līdz 10 EUR
01.01.2015.- 31.12.2015.
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem
Ropažu novada pašvaldības sociālā pedagoga amata
pienākumu nodrošināšanai.

Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
32.§
Par automašīnas nomas līguma noslēgšanu
RN „Ciemats” SIA iesniedzis iesniegumu, kurā lūgts pieņemt lēmumu par automašīnas
RENAULT CLIO, reģ.Nr. GE 1700 nomu.
Izskatot minēto iesniegumu konstatēts, ka nomas līgums par automašīnas RENAULT CLIO,
reģ.Nr. GE 1700 nomu beidzies 2014.gada 31.decembrī.
2014.gadā ikmēneša nomas maksa bijusi 70,00 EUR +PVN. Mašīna nodota lietošanā Kultūras
un izglītības centram.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāte R.Gremze jautā, vai ir iespēja šo automašīnu atpirkt no RN „Ciemats” SIA?
Sēdes vadītājs Z.Blaus lūdz priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un komunālajos jautājumos
I.Līdaci uz 2015.gada februāra sēdi sagatavot iespējamos priekšlikumus par automašīnas
izpirkšanu vai citus risinājumus,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt ar RN „Ciemats” SIA noslēgtā nomas līguma par automašīnas RENAULT CLIO,
reģ.Nr. GE 1700 nomu termiņu līdz 31.12.2015. Piekrist ikmēneša nomas maksai 70,00
EUR +PVN.
2. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot vienošanos pie nomas līguma, paredzot tiesības jebkurā
brīdī izbeigt nomas līgumu, iepriekš brīdinot.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt:
Juridiskajai daļai;
Finanšu un grāmatvedības daļai.
RN „Ciemats” SIA.
33.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības juridiskās daļas vadītāja O.Ašmaņa sagatavoto
priekšlikumu par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
pašvaldības funkciju realizēšanai, 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 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu: Finanšu līdzekļu labas pārvaldības nolūkos, lūdzu
uzdot, izpilddirektoram veikt pilnu izvērtēšanu, sasaistot darba pienākumus ar degvielas
izlietojumu, un vai vispār konkrētiem darba amata pienākumiem ir nepieciešama autotransporta
izmantošana. Iesniegt pilnu izvērtējumu uz marta attīstības komitejas sēdi.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsta deputātes R.Gremzes priekšlikumu, papildinot šo lēmumu ar
papildus punktu šādā redakcijā: „Uzdot izpilddirektoram veikt pilnu izvērtēšanu, sasaistot
darba pienākumus ar degvielas izlietojumu, un vai vispār konkrētiem darba amata pienākumiem
ir nepieciešama autotransporta izmantošana. Iesniegt pilnu izvērtējumu uz marta attīstības
komitejas sēdi” un aicina balsot par lēmumprojektu ar labojumiem,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
(Balsojumā nepiedalās: attiecībā uz Ingrīdu Amantovu – I.Amantova, attiecībā uz Sarmīti
Cibuļsku - A.Cibuļskis, attiecībā uz Viktoru Fedosejevu - K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumus par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādītajām
personām:
Pašvaldības administrācija – izpildvara
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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.

Jānis Baklāns, personas kods /personas kods/, /adrese/
AUDI A6, JS 8198
WAUZZZ4F6AN064187
2010, 2,8 L
Benzīns
8,4 litri
Līdz 200 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Izpildvara - administrācija
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora amata
pienākumu nodrošināšanai
Jānis Blaus, personas kods /personas kods/, /adrese/
Toyota Hilux, JB 46
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VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

AHTFZ29G009026169
2009, 3,0 L
Dīzeļdegviela
12 litri
Līdz 70 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības vides speciālista darba
pienākumu nodrošināšanai

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

Oskars Ašmanis, personas kods /personas kods/, /adrese/
OPEL ASTRA, GO 8302
WOLOTGF487G132998
2007, 1,4 L
Benzīns
6 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības Juridiskās daļas darba
nodrošināšanai

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

Agita Rubene, personas kods /personas kods/, /adrese/
AUDI A3, FL 9650
WAUZZZ8LZYA088241
2000, 1,6 L
Benzīns
8,1
Līdz 50 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Administrācija
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļas darba nodrošināšanai

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

Ainārs Linde, personas kods /personas kods/, /adrese/
BMW 318, FF 4431
WBAAL31040JJ43973
1999, 1,9 L
Benzīns
9,6
Līdz 70 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes darbības
nodrošināšanai

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

Valda Lasmane, personas kods /personas kods/, /adrese/
PEUGEOT 206, FG 5039
VF32CKFUF44233228
2004, 1,4 L
Benzīns
7,5
Līdz 60 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības būvvaldes darba
nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Aigars Hralovskis, personas kods /personas kods/,
/adrese/
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Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Toyota Hilux, JL 6429
MR0HR29G802039302
2013, 2,5 L
Dīzeļdegviela
11 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības
nodrošināšanai

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

Ieva Dišlere, personas kods /personas kods/, /adrese/
TOYOTA, JK 1493
JTMBB31V005058014
2007, 2,2 L
Dīzeļdegviela
7 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
administrācija
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu
speciālista darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Kristine Kviesīte, personas kods /personas kods/, /adrese/
BMW 520, ET-2122
WBAFW11OXOC665318
2011, 2,0 L
Dīzeļdegviela
4,7
Līdz 50 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Lēmējvara
Ropažu novada pašvaldības Revīzijas komisijas
priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanai

Ropažu novada bibliotēka
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
Finanšu līdzekļi
Mērķis
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

būvinspektora

darba

Nataļja Arsentjeva, personas kods /personas kods/,
/adrese/
PEUGEOT 307, HZ1956
VF33HRHYB83382955
2004, 2,0 L
Dīzeļdegviela
6,7
Līdz 50 litri
01.01.2015. – 31.12.2015.
Ropažu novada bibliotēkas budžets
Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai Tumšupē un
Silakrogā
Aurēlija Bināne, personas kods /personas kods/, /adrese/
FORD C-MAX, JG 3930
WFOMXXGCDM4D25051
2004, 1,6 L
Dīzeļdegviela
6,8 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
Ropažu novada bibliotēkas budžets
Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai
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Pašvaldības Sociālais dienests
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

Sarmīte Cibuļska, personas kods /personas kods/,
/adrese/
AUDI A4, HM 1570
WAUZZZ8E56A009875
2006, 1,6 L
Benzīns
7,7 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
Sociālais dienests
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta darba
organizēšanai

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

Benita Ceplīte, personas kods /personas kods/, /adrese/
BMW 320, JH 5298
WBACB51080AN17122
1996, 2,0 L
Benzīns
7,7 litri
Līdz 60 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
Sociālais dienests
Ropažu novada pašvaldības sociālā dienesta darba
organizēšanai – atbalsta persona ģimenēm

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

Daiga Jokste, personas kods /personas kods/, /adrese/
RENAULT MODUS, JH 6498
VF1JPOFS539464534
2008, 1,5 L
Dīzeļdegviela
4,7 litri
Līdz 90 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
Sociālais dienests
Multifunkcionālo centru darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Tatjana Suveizda, personas kods /personas kods/,
/adrese/
OPEL, GP 5634
WOLOTGF7532148169
2003, 1,8 L
Benzīns
8,2 litri
Līdz 60 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
Sociālais dienests
Sociālā dienesta pakalpojuma „Aprūpe mājās”
nodrošināšanai

Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
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

Līga Strode Miķelsone, personas kods /personas kods/,
/adrese/
AUDI A4, EM 9977
WAUZZZ8DZYA70156
1999, 1,9 L
Dīzeļdegviela
7,2 litri
Līdz 40 litri
01.01.2015 – 31.12.2015.
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No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Sociālais dienests
Sociālā pedagoga darba pienākumu veikšanai Ropažu
vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā.

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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Jeļena Korsaka, personas kods /personas kods/, /adrese/
KIA SPORTAGE, HT 2983
U5YPC815ACLO87034
2011, 1,7 L
Dīzeļdegviela
5,5 litri
Līdz 130 litri
01.01.2015. – 31.12.2015.
Sociālais dienests
Izglītības psihologa darba pienākumu veikšanai Ropažu
vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā.

Ropažu Kultūras un izglītības centrs
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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Ieva Rampāne, personas kods /personas kods/, /adrese/
HONDA CIVIC, HA 5870
SHHEP23905U302612
2005, 1,6 L
Benzīns
6,7
Līdz 140 litri
01.01.2015. - 09.02.2015.
Ropažu Kultūras un izglītības centrs
Ropažu
Kultūras
un
izglītības
centra
darba
nodrošināšanai.

Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „ANNELE”
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Iveta Gundare, personas kods /personas kods/, /adrese/
Automašīnas marka, valsts numurs
BMW 525, AE 88
VIN
WBAPX51040CZ93150
Izlaiduma gads, motora tilpums
2008, 3,0 L
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
6,4 litri
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līdz 150 litri
Līguma termiņš
01.01.2015. - 31.12.2015.
No kādiem finanšu līdzekļiem
PII „Annele”
Kādam mērķim
Pašvaldības PII „Annele” darbības nodrošināšanai
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
Ropažu Sporta centrs
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

Vizma Mužika, personas kods /personas kods/, /adrese/
Renault Megane Scenic, JL 736
VF1JMOUOA29636514
2003, 2,0 L
Gāze
11 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
PII „Annele”
Pašvaldības PII „Annele” darbības nodrošināšanai
Evita Eglāja, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 3, PB 91
JMZBK14Z261259140
2005., 1,6 l
Benzīns
7,2 litri
Līdz 100 litri
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Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

01.01.2015. - 31.12.2015.
Sporta centrs
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītāja darba
pienākumu veikšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Raimonds Umbraško, personas kods /personas kods/,
/adrese/
OPEL VECTRA CARAVAN0, JO1459
WOLOJBF3517040063
2001., 2,0 L
Dīzeļdegviela
9 litri
Līdz 80 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Sporta centrs
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra ēku un teritorijas
pārziņa darba pienākumu veikšanai

Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis
Ropažu sporta centrs – pārējās intereses sportā
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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Mihails Buselis, personas kods /personas kods/, /adrese/
HONDA CRX, EE 6829
JHMED93700S008877
1989, 1,6 L
Benzīns,
8,7 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Pārējās interese- sportā
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra interešu izglītības
sportā trenera darba pienākumu veikšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Ingrīda Amantova, personas kods /personas kods/, adrese/
Volvo XC70, HV 9349
YV1SZ799741144136
2004., 2,4 l
Dīzeļdegviela
9,1 litri
Līdz 80 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Pārējās interese- sportā
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra interešu izglītības
sportā trenera darba pienākumu veikšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Dace Ozoliņa, personas kods /personas kods/, /adrese/
TRANSPORTER VW530, HU 1744
WV2ZZZ7HZ7128910
2007., 2,5l
Dīzeļdegviela
9 litri
Līdz 30 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Pārējās interese- sportā
Ropažu novada pašvaldības Sporta centra interešu izglītības
sportā trenera darba pienākumu veikšanai

Sabiedrisko attiecību daļa
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.
VIN

Sandris Krūze, personas kods /personas kods/, /adrese/
VW CADDY, FA 9879
WV1ZZZ9KZ3R538117
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Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Ropažu pašvaldības attīstības daļa
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, Reģ. Nr
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums

2004, 1,9 L
Dīzeļdegviela
7,2 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Sabiedrisko attiecību daļas.
Ropažu novada pašvaldības kurjera amata pienākumu
nodrošināšanai.

Sanita Upīte, personas kods /personas kods/, /adrese/
Toyota Avensis, JS-2722
SB1EW56L60E099062
2005, 2,0 L

Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Dīzeļdegviela
5,8 litri
Līdz 15 litriem
01.01.2015.-31.12.2015.
Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Valdis Valtenbergs, personas kods /personas kods/,
/adrese/
Volvo V50, JH6447
YV1MW765282375399
2007, 1,6 L
Dīzeļdegviela
5 litri
Līdz 110 litriem
01.01.2015.-31.12.2015.
Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

Automašīnas marka, Reģ. Nr
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
Pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanai
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
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

Rolands Felkers, personas kods /personas kods/, /adrese/
MERCEDES-BENZ E250, HA 9390
WDB1241861F296466
1994, 2,5 L
Dīzeļdegviela
9,1 litri
Līdz 70 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Sabiedriskā kārtība
Ropažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai
Arno Klevinskis, personas kods /personas kods/, /adrese/
TOYOTA RAV 4, GT 667
JTMBA31V206072056
2007, 2,2 L
Dīzeļdegviela
7 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Sabiedriskā kārtība
Ropažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai (klaiņojošo dzīvnieku iemidzināšanas un
transportēšanas organizē.)
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Zaķumuižas pamatskola
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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
Ropažu vidusskola
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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim
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
Finanšu līdzekļi

Elīna Damme, personas kods /personas kods/, /adrese/
Toyota Land Cruiser, FN-9700
JTEBZ29J800174299
2008, 3,0 L
Dīzeļdegviela
11 litri
Līdz 60 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Zaķumuižas pamatskola
Zaķumuižas pamatskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanai
Sandis Petruškevičs, personas kods /personas kods/,
/adrese/
VW Caravelle, HO 3233
WV2ZZZ70ZVH049435
1996, 2,5 L
Gāze
15 litri
Līdz 190 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Zaķumuižas pamatskola
Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieka saimnieciskā
darbā pienākumu nodrošināšanai
Inta Ozola, personas kods /personas kods/, /adrese/
Subaru Legacy, ES 2441
JF1BH9LRA3G063119
2003, 2,5 L
Benzīns
9,8 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Zaķumuižas pamatskola
Zaķumuižas pamatskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanai

Pēteris Salenieks personas kods /personas kods/, /adrese/
VOLVO XC 70, HG 7794
YV1BZ714691061597
2009, 2,4 L
Dīzeļdegviela
6,8
Līdz 150 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanai
Jānis Pētersons, personas kods /personas kods/, /adrese/
JEEP GRAND CHEROKEE, HU 1912
1J8G2E8A13Y515767
2003, 2,7 L
Dīzeļdegviela
11,7 litri
Līdz 80 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
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Mērķis

Ropažu vidusskolas direktora vietnieka saimnieciskos
jautājumos amata pienākumu nodrošināšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Fēlikss Svirskis, personas kods /personas kods/, /adrese/
VOLVO XC60, JC6716
YV1DZ7056B2153680
2010, 2,4 L
Dīzeļdegviela
8,3 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas direktora vietnieka izglītības un
profesionālās ievirzes jomā pienākumu veikšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Zane Ozoliņa, personas kods /personas kods/, /adrese/
MERCEDES Benz A140, HJ 4144
WDB1680311J037696
1998, nav norādīts motora tilpums
Benzīns
7 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas pedagoga pienākumu veikšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Reinis Putniņš, personas kods /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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

FORD FOCUS, FT 3098
WFOAXXGCDAXU23331
1999, nav norādīts motora tilpums
Benzīns
10 litri
Līdz 40 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas datoru administratoru pienākumu
veikšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Egita Seņkāne, personas kods /personas kods/, /adrese/
OPEL VECTRA, GL 1171
W0L0ZCF6851027802
2004, nav norādīts motora tilpums
Dīzeļdegviela
9 litri
Līdz 40 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas pedagoga pienākumu veikšanai

Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”
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

Gunta Darbvare, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 323 ,FN 9556
JMZBI14L201270382
2000,1,4L
Benzīns
8 litri
Līdz 60 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
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Kādam mērķim

Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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

Agnese Spridzāne, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 323F, GZ 8335
JMZBJ14M231492096
2003.,1,6L
BENZĪNS
8,6 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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

Eva Stāvere, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 121, FD 1667
JMZDB12D00102020
1991, 1,3L
Benzīns
7,8 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Viktors Fedosejevs, personas kods /personas kods/,
/adrese/
NISSAN MICRA, JN 1224
SJNEAAK11UO330798
1995.,1,0L
Benzīns
7,3 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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
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

Daiga Jankovska, personas kods /personas kods/, /adrese/
BMW 528, HA 3401
WBADH51090BX15740
1997.2,8L
Benzīns
11,7 litri
Līdz 100 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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

Līga Slišāne, personas kods /personas kods/, /adrese/
HONDA CIVIC, FG 8061
JHMEG33200S203924
1994.,1,3L
Benzīns
8,4 litri
Līdz 30 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
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No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Sintija Kivle, personas kods /personas kods/, /adrese/
OPEL ASTRA, HM 6494
WOL000053T5073640
1995.,1,6L
Benzīns
8,7 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

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
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Evija Belicka, personas kods /personas kods/, /adrese/
Volvo V 40, FG 9437
YV1VW1623VF094570
1997,1,8 L
Benzīns
8,2 litri
Līdz 50 litri
01.01.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” budžets
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

Pašvaldības policija
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

Diāns Veličko, personas kods /personas kods/, /adrese/
Opel Insignia Sports Tourer, JO 5171
WOLGS87MO91072855
2009, 2,0 L
Dīzeļdegviela
6 litri
Līdz 70 litri
01.01.2015.- 31.12.2015.
Pašvaldības policijas
Ropažu
novada
pašvaldības
policijas
funkciju
nodrošināšanai

2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Uzdot izpilddirektoram veikt pilnu izvērtēšanu, sasaistot darba pienākumus ar degvielas
izlietojumu, un vai vispār konkrētiem darba amata pienākumiem ir nepieciešama
autotransporta izmantošana. Iesniegt pilnu izvērtējumu uz 2015.gada marta attīstības
komitejas sēdi.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
34.§
Par automašīnu valdījumu līgumu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības juridiskās daļas vadītāja O.Ašmaņa sagatavoto
priekšlikumu par automašīnu valdījuma līgumu noslēgšanu, pašvaldības funkciju realizēšanai,
saskaņā ar 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un
22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas
kārtība”,
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Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.1,
Uzklausot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus uzdod izpilddirektoram uz 2015.gada
februāra attīstības komitejas sēdi sniegt skaidrojumu par darbinieku degvielas maksimālā
patēriņu normām mēnesī un priekšlikumus, par cik litriem iespējams tās samazināt,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (R.Gremze, M.Vimba),
Deputāts M.Vimba balsojumā atturas, jo uzskata, ka nav iespējams nobraukt šādas degvielas
normas.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt automašīnu valdījuma līgumus ar zemāk norādītajām personām:
Valdītāja 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
Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba laika

Sanita Megere-Klevinska, personas kods /personas
kods/, /adrese/
RENAULT CLIO, GE -1700
VF1BB1KEF35711385
2006, 1.2 L
Benzīns
6 litri
Līdz 150 litri
01.02.2015. – 31.12.2015.
Kultūras un izglītības centra darbības nodrošināšanai
Vidzemes prospekts 4-1, Zaķumuiža, Ropažu novads,
LV 2133

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids

Ingrīda Zunde, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 6, OT 59
JMZGG12F251267383
2005, 2,0 L
Benzīns

Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba laika

7,8 litri
Līdz 150 litri
01.02.2015. – 31.12.2015.
Ropažu bāriņtiesas un sociālā dienesta darbības
nodrošināšanai
Krasta iela 4, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135

Valdītāja 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
Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba laika

Agnese Ozola, personas kods /personas kods/, /adrese/
MAZDA 626, GT 56
JMZGF12F201464508
2001, 2,0 L
Benzīns
9,4 litri
Līdz 100 litri
01.02.2015. – 31.12.2015..
Sabiedrisko attiecību daļas darbības nodrošināšanai
Zemes iela 10-122, Rīga, LV 1082

Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km

Irēna Krote, personas kods /personas kods/, /adrese/
MITSUBISHI L200, HA 8925
MMBJNKJ403D035442
2004, 2,5 L
Dīzeļdegviela
12 litri

Degvielas maksimālais patēriņš gadā
Līguma termiņš

Līdz 2400 litri
01.02.2015. – 31.12.2015.
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Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba laika
Valdītāja 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
Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba laika

Ropažu
novada
pašvaldības
apsaimniekojamās
teritorijas pārziņa un kapu uzrauga darba organizēšanai
„Bitītes”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Pēteris Volkovičs, personas kods /personas kods/,
/adrese/
RENAULT TRAFIC, FP 9064
VF1JLDCA65Y107895
2005, 1,9 L
Dīzeļdegviela
8 litri
Līdz 450 litri
01.02.2015. – 31.12.2015.
Ropažu novada pašvaldības saimnieciskās un
organizatoriskās darbības nodrošināšanai
„Kalnulaimnieki”, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135

2. Lēmumā minētajām personām, pamatojoties uz 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības
noteikumu „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība” 2.2. punktu, ir tiesības
pašvaldības autotransportu izmantot nokļūšanai no darbavietas uz dzīves vietu un otrādi.
3. 2014.gadā noslēgtie automašīnu valdījumu līgumi ir spēkā līdz 2015.gada 01.februārim.
4. Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
35.§
Par Ropažu novada pašvaldības 28.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.punktu,
23.12.2014. LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, kā arī saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un to grozījumiem; 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.830 „Noteikumi
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā”
Ropažu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegto un finanšu un grāmatvedības
daļas izstrādāto apkopoto Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta projektu:
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
Sēdes vadītājs Z.Blaus sniedz sekojošu informāciju: Sazinoties ar Pašvaldības aizņēmumu un
galvojumu padomi, tika saņemta informācija, lai saņemtu kredītu nav noteicošais faktors, ka
jābūt apstiprinātam pašvaldības gada budžetam, kā tas tika noteikts iepriekš.
Deputāte R.Gremze papildina iepriekš teikto, ka ir noteikti normatīvie reglamentējušie akti, ka
pašvaldības budžets ir jāapstiprina divu mēnešu laikā no Valsts budžeta pieņemšanas. Vēršoties
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu padomē pie kontaktpersonas A.Zavackas, tika saņemta
informāciju, ka budžeta apstiprināšana nav noteicošais faktors, lai saņemtu kredīta aizņēmumu.
Šobrīd, Ropažu novada pašvaldības kredīta pieprasījums ir iekļauts 4.februāra sēdes darba
kārtībā un visi iesniegtie dokumenti ir atbilstoši, lai piešķirtu kredītu.
Deputāte K.T.Hēla rosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu, jo viss vēl nav izrunāts.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsta deputātes K.T.Hēlas ierosinājumu skatīt šo jautājumu 2015.gada
februāra sēdē, jo līdz tam būs izvērtētas arī visas ārpusbudžeta prioritātes, ko varēs iekļaut
budžetā.
Deputāts M.Vimba jautā vai nepastāv risks zaudēt Eiropas fondu finansējumu šim projektam?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka risks
pastāv.
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Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja A.Rubene sniedz savu komentāru, ka tika zvanīts uz šo
pašvaldības aizņēmumu un galvojumu padomi un tika runāts ar to pašu kontaktpersonu, kas
sniedza informāciju, ka nevar aizpildīt kredīta pieprasījumu, ja neaizpilda saistību apmēru uz
01.01.2015. Aizpildot pieprasījumu ir sadaļa pašvaldības plānotie ieņēmumi 2015.gadā bez
mērķu dotācijām, bez izmaksām šajā fondā, kas parādās tikai budžetā un zemāk esošajā lēmumā
[..].
Deputāts M.Vimba izsaka priekšlikumu, ka, ja pašvaldības aizņēmumu un galvojumu padome
pieprasa lēmumu par Ropažu novada pašvaldības budžeta apstiprināšanu, tad tiek sasaukta
ārkārtas domes sēde, kurā tiek apstiprināts budžets.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šī lēmuma atlikšanu.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba)
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kleins).
Ropažu novada dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2015.gada domes sēdei.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
36.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 20.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto K.J. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, (tēvs V.J., deklarēts /adrese/), iesniegumu ar reģ.nr.178 par
viņas dēla B.J. personas kods /personas kods/, par auklītes Valentīne Bērziņa personas kods
/personas kods/, reģistrācijas apliecības Nr.433101176 pakalpojuma maksas daļēju
kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
26.11.2014. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam
pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada izglītības iestādē
pirmskolas izglītības programmu apguvei”, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462
6.pantu;
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Valentīni Bērziņu personas kods /personas kods/; reģistrācijas apliecības
Nr.433101176 sākot no 2015.gada 20.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz dienai, kad
atbrīvosies vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē un saskaņā ar līgumu un izziņu
par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Valentīnu
Bērziņu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- K.J., /adrese/;
- Valentīnei Bērziņai, /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.
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37.§
Par zemes gabala „Mazmeirāni”, Muceniekos, Ropažu novadā iegādi lejupejošā izsolē
Likvidējamā AS „Latvijas Krājbanka” 2014.gadā rīkojusi vairākas zemes gabala
„Mazmeirāni”, Muceniekos, Ropažu novadā, kadastra numurs 8084 006 0091, platībā 0,7046,
izsoles. Zemes gabala pēdējās izsoles sākumcena bijusi noteikta 8252,66 EUR. Izsoles atzītas par
nenotikušām.
Likvidējamā AS „Latvijas Krājbanka” informējusi, ka plāno zemes gabalu „Mazmeirāni”,
Muceniekos, Ropažu novadā pārdot lejupejošā izsolē. Izsoles datums uz šī lēmuma
sagatavošanas brīdi vēl nav zināms. Zemes gabala novērtējums arī nav zināms. Zemes gabala
kadastrālā vērtība 18 038,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt piedalīšanos zemes gabala „Mazmeirāni”, Muceniekos, Ropažu
novadā, kadastra numurs 8084 006 0091, platībā 0,7046, izsolē ar lejupejošu soli.
2. Pēc izsoles datuma noteikšanas, virzīt uz domes sēdi lēmumprojektu par piedalīšanos
izsolē un finanšu līdzekļu piešķiršanu.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgo noteikt pašvaldības izpilddirektoru J.Baklānu.

38.§
Par G.P. un viņas nepilngadīgā bērna deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 06.01.2015. saņemto Ģ.K., personas kods /personas
kods/, 06.01.2015. iesniegumu par G.P., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Persona) un viņas nepilngadīgā bērna G.P., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Personas nepilngadīgais bērns) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – Rīgas iela 12
dz.21, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 20.06.2008. Personas un Personas nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas
iela 12 dz.21, Ropaži, Ropažu novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 06.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu Rīgas iela 12 dz.21,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/1) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 22.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
un viņas nepilngadībā bērna tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Rīgas iela
12 dz.21, Ropaži, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 22.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par savu un nepilngadīgā bērna
tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Rīgas iela 12 dz.21,
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
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īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt G.P., personas kods /personas kods/, un viņas nepilngadīgā bērna G.P., personas
kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Rīgas iela 12 dz.21, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
G.P., personas kods /personas kods/, un viņas nepilngadīgā bērna G.P., personas kods
/personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Rīgas iela 12 dz.21, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ģ.K. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, G.P. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.

39.§
Par M.K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 08.01.2015. saņemto T.K., personas kods /personas kods/,
08.01.2015. iesniegumu par M.K., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona)
sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – „Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 10.01.2005. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 08.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Priedes 2”, dz.3,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/3) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 22.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 22.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, 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
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valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu
pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un
uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”;

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt M.K., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Priedes 2”, dz.3, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
T.K. uz adresi /adrese/;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, M.K. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.
40.§
Par I.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 12.01.2015. saņemto V.P., personas kods /personas
kods/, 06.01.2015. iesniegumu par I.B., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā –
Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – Parka iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu
novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 25.05.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Parka iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 12.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu Parka iela 1 dz.15,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/4) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 22.janvārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Parka iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 22.01.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Parka iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam
un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt I.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Parka
iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt I.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Parka
iela 1 dz.15, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
V.P. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, I.B. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei 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.
41.§
Par projekta „Dokumentālā Īsfilma par 14. gs. Ropažu Brīvzemniekiem” īstenošanu
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Dokumentālā Īsfilma par
14. gs. Ropažu Brīvzemniekiem” iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fondā „Filmu mākslas”
nozarē ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām 6555,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti
piecdesmit pieci eiro un 0 eiro centi). Projektu plānots īstenot 2015. gadā festivāla „Ropaži 810”
ietvaros.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena
„Kultūra” (RV3) uzdevumiem „Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos” (U8) un „Veicināt
kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu” (U10)
un
Stratēģiskā mērķa „Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskā vide” (SM3) Vidējā termiņa
prioritātes „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (VTP3) Rīcības virziena „Tūrisms” (RV11)
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uzdevuma „Paplašināt tūrisma piedāvājumu” (U27)
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Projekta „Dokumentālā Īsfilma par 14.gs. Ropažu Brīvzemniekiem” iesniegšanai Valsts
Kultūrkapitāla fondā „Filmu mākslas” nozarē.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas 6555,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti
piecdesmit pieci eiro un 0 eiro centi).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Kultūras un izglītības centram;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
42.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2 cenas noteikšanu
Ropažu novada pašvaldībā saņemts A.S.–S., personas kods /personas kods/, 2015.gada
20.janvāra iesniegums, kurā lūgts turpināt nekutamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropažos, Ropažu
novadā atsavināšanas procesu.
Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts:
1) Dzīvoklis „Mežvidi” Nr.2 Ropažu novada pašvaldības īpašumā iegūts 2012.gada 28.decembrī,
kad to pašvaldībai nodeva VAS „Privatizācijas aģentūra”.
2) 2013.gada 29.maijā Ropažu novada domes sēdē nolemts izīrēt A A.S.–S. dzīvokli „Mežvidi”
Nr.2, Ropažos, Ropažu novadā, par ko noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
3) A.S.–S. faktiski veic visa nekustamā īpašuma „Mežvidi” apsaimniekošanu, tajā skaitā
teritorijas kopšanu.
4) Ropažu novada pašvaldībā saņemts A.S.–S. 02.05.2013. iesniegums, kurā izteicis vēlmi
iegādāties nekustamo īpašumu „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novads.
5) 2014.gada 26.februāra Ropažu novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.4.§, „Par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Mežvidi” dzīvokļa Nr.1A un dzīvokļa Nr.2 atsavināšanas
procesa uzsākšanu A.S.–S.”.
6) Saskaņā ar SIA „JŪSMĀJAS” reģ. Nr.40003602776, sertificētas vērtētājas Larisas
Bogdanovas, sertifikāts Nr.2, sagatavoto novērtējumu nekustamajam īpašumam „Mežvidi” dz.2,
Ropaži, Ropažu novadā kadastra Nr. 8084 900 1609. novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz
16.02.2014. ir EUR 4000.
7) Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas
nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2, Ropaži, Ropažu novadā, bilances vērtība ir EUR 3618,60.
8) Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma „Mežvidi”
dz.2, Ropaži, Ropažu novads, kadastrālā vērtība ir EUR 6141,86.
9) Saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 2014.gada 16.aprīļa
atzinumu nekustamajam īpašumam „Mežvidi” dzīv.2, Ropaži, Ropažu novads, kadastra Nr.8084
900 1609, noteikta atsavināšanas cena EUR 4000,00 apmērā.
10) 2014.gada 07.aprīlī, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
03.03.2014. vēstuli nosūtīt paskaidrojumi un dokumenti par dzīvokļa „Mežvidi” dz.2, Ropažos
atsavināšanas procesu.
11) Ar 2014.gada 23.aprīļa Ropažu novada domes lēmumu Nr.32.§ nolemts atlikt lēmumu „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2 cenas noteikšanu”.
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12) 2014.gada 04.jūnijā, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
15.04.2014. vēstuli nosūtīt papildus paskaidrojumi un dokumenti par dzīvokļa „Mežvidi” dz.2,
Ropažos atsavināšanas procesu.
13) Ņemot vērā, ka pēc paskaidrojumu un dokumentu nosūtīšanas Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs nesniedza nekādu informāciju par pārbaudes rezultātiem, 13.10.2014. Ropažu
novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par
informācijas sniegšanu saistībā ar dzīvokļa atsavināšanas procesa pārbaudi. Līdz 2015.gada
23.janvārim Ropažu novada pašvaldība nav saņēmusi nekādu informāciju no Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja.
14) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš
vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
15) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma daļas 45. panta trešā daļa, nosaka, ka
atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par
dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
16) Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums
ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
17) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, t.i., rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu.
18) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto,
Deputāts M.Mucenieks jautā, kādēļ cena īpašumam ir noteikta zemāka nekā tā kadastrālā
vērtība?
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka tādu cenu dzīvoklim ir noteicis sertificēts vērtētājs
un ir lēmums, kur atsavināšanas komisija ir apstiprinājusi šo cenu.
Uzklausot deputātu diskusijas,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,) „Pret”- nav, „Atturas”- 3
balsis (I.Gailītis, M.Mucenieks, M.Vimba).
Deputāts M.Vimba balsojumā atturas, jo nav pārliecības, ka nav kādas juridiskas nianses, ko
kāds varētu apstrīdēt.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mežvidi” dzīv.2, Ropaži, Ropažu novads, kadastra
Nr.8084 900 1609 atsavināšanas cenu EUR 4000,00.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līguma noslēgšanu ar
īrnieku A.S.–S., personas kods /personas kods/, par nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.2,
Ropaži, Ropažu novads, atsavināšanu.
3. Noteikt, ka pirkuma cena pilnā apmērā samaksājam 10 (desmit) dienu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
A.S.–S., /adrese/.
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43.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” 1A cenas noteikšanu
Ropažu novada pašvaldībā saņemts A.S.–S., personas kods /personas kods/, 2015.gada
20.janvāra iesniegums, kurā lūgts turpināt nekutamā īpašuma „Mežvidi” 1A, Ropažos, Ropažu
novadā atsavināšanas procesu.
Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts:
1) Dzīvoklis „Mežvidi” Nr.1A Ropažu novada pašvaldības īpašumā iegūts 2013.gada
05.augustā, kad to pašvaldībai nodeva Zemkopības ministrija. Pēc dzīvokļu pārņemšanas
konstatēts, ka telpas faktiski izmanto A.S.–S.. A.S.–S. ar bijušajiem dzīvokļu īpašniekiem
izveidojušās faktiskās īres attiecības.
2) A.S.–S. faktiski veic visa nekustamā īpašuma „Mežvidi” apsaimniekošanu, tajā skaitā
teritorijas kopšanu.
3) Ropažu novada pašvaldībā saņemts A.S.–S. 06.01.2014. iesniegums Nr. 24, kurā izteicis vēlmi
iegādāties nekustamo īpašumu „Mežvidi” 1A, Ropaži, Ropažu novads.
4) 2014.gada 29.janvārī Ropažu novada domes sēdē nolemts izīrēt Ainār A.S.–S. dzīvokli
„Mežvidi” Nr. 1A, Ropažos, par ko noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
5) 2014.gada 26.februāra Ropažu novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 4.§, „Par pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Mežvidi” dzīvokļa Nr.1A un dzīvokļa Nr.2 atsavināšanas
procesa uzsākšanu A.S.–S.”.
6) Saskaņā ar SIA „JŪSMĀJAS” reģ. Nr.40003602776, sertificētas vērtētājas Larisas
Bogdanovas, sertifikāts Nr.2, sagatavoto novērtējumu nekustamajam īpašumam „Mežvidi”
dz.1A, Ropaži, Ropažu novadā kadastra Nr.8084 900 1589. novērtējuma noteiktā tirgus vērtība
uz 16.02.2014. ir EUR 5400.
7) Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas
nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.1A, Ropaži, Ropažu novadā, bilances vērtība ir EUR 5380,65.
8) Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastrā pieejamās informācijas nekustamā īpašuma „Mežvidi”
dz.1A, Ropaži, Ropažu novads, kadastrālā vērtība ir EUR 9346,44.
9) Saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 2014. gada 16. aprīļa
atzinumu nekustamajam īpašumam „Mežvidi” dzīv.1A, Ropaži, Ropažu novads, kadastra
Nr.8084 900 1589, noteikta atsavināšanas cena EUR 5400,00 apmērā.
10) 2014.gada 07.aprīlī, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
03.03.2014. vēstuli nosūtīt paskaidrojumi un dokumenti par dzīvokļa „Mežvidi” 1A, Ropažos
atsavināšanas procesu.
11) Ar 2014.gada 23.aprīļa Ropažu novada domes lēmumu Nr. 31.§ nolemts atlikt lēmumu „Par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mežvidi” 1A cenas noteikšanu”.
12) 2014.gada 04.jūnijā, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
15.04.2014. vēstuli nosūtīt papildus paskaidrojumi un dokumenti par dzīvokļa „Mežvidi” 1A,
Ropažos atsavināšanas procesu.
13) Ņemot vērā, ka pēc paskaidrojumu un dokumentu nosūtīšanas Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs nesniedza nekādu informāciju par pārbaudes rezultātiem, 13.10.2014. Ropažu
novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par
informācijas sniegšanu saistībā ar dzīvokļa atsavināšanas procesa pārbaudi. Līdz 2015. gada 23.
janvārim Ropažu novada pašvaldība nav saņēmusi nekādu informāciju no Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja.
14) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš
vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
15) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma daļas 45. panta trešā daļa, nosaka, ka
atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par
dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
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16) Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums
ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
17) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, t.i., rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu.
18) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,) „Pret”- nav, „Atturas”- 3
balsis (I.Gailītis, M.Mucenieks, M.Vimba).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Mežvidi” dzīv.1A, Ropaži, Ropažu novads, kadastra
Nr.8084 900 1589 atsavināšanas cenu EUR 5400,00.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līguma noslēgšanu ar
īrnieku A.S.–S., personas kods /personas kods/, par nekustamā īpašuma „Mežvidi” dz.1A,
Ropaži, Ropažu novads, atsavināšanu.
3. Noteikt, ka pirkuma cena pilnā apmērā samaksājam 10 (desmit) dienu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
A.S.–S., /adrese/.
44.§
Par Ropažu novada domes deputāta V.Vucena pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Ropažu novada domes deputāta Valda Vucena,
personas kods /personas kods/, 2015.gada 15.janvāra iesniegums, kurā lūgts atbrīvot Valdi
Vucenu no domes deputāta amata (noliekot mandātu) ģimenes apstākļu dēļ.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta 3. daļa
nosaka, ka: „Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu jebkura iemesla dēļ.”.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās
daļas 1. punktu deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi
lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta ceturto
daļu, lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir
jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā
deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmā daļa nosaka, ka, ja
ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu,
viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts
iepriekšējais deputāts.
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Saskaņā ar Kārtības, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā (apstiprināta Ar
Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 6.marta protokola lēmumu Nr.6) pirmo punktu, ja
republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija) saņem
rakstveida informāciju par kāda deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa (Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. un 4.pants) vai par kāda deputāta
pilnvaru nolikšanu uz laiku (Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 3.1 un 4.1 pants), ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā tā sasauc komisijas sēdi un pieņem
lēmumu par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt Ropažu novada domes deputāta Valda Vucena, personas kods /personas kods/,
pilnvaras sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
2. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada vēlēšanu komisijai nolūkā pieņem lēmumu par deputāta
kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Izpilddirektoram J.Baklānam;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai A.Bernhardei.
45.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 27.01.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Z.Ā. personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīvesvieta, /adrese/, iesniegumu par viņas meitas A.Ā. personas kods /personas kods/,
par auklītes Birutas Pelēķes personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443301029
pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un
saskaņā ar Ropažu novada domes 26.11.2015. lēmumu protokols 23, 29.§ „Par saistošo
noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu
apguvei””, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443301029 sākot no 2015.gada 18.marta līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Birutu Pelēķi.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Birutai Pelēķei, /adrese/;
- Z.Ā., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Sabiedrisko attiecību daļai.
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46.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada FEBRUĀRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
11.02.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
11.02.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
10.02.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
17.02.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
10.02.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
23.02.2015.
plkst.16.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Revīzijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 28.01.2015. sēde slēgta plkst. 1635
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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