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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes
protokols
2015.gada 23.februārī

Nr.3

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada janvāra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.1, ar
M.E.
4. Par sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu
novads piedāvāšanu B.M.T.V.
5. Par 17.12.2015. Ropažu novada domes lēmuma „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 16, Tumšupe, Ropažu novads ar M.B.”, atcelšanu
6. Prezentācija „Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2014.gadā”
Dzīvokļu komisijas atzinumi
7. Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par L.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par I.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par I.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
11. Par M.R. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
12. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 12 dzīvokļa Nr.4 dienesta statusa atcelšanu un īres
līguma noslēgšanu ar L.B.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
13. Par Zaķumuižas pamatskolas direktora novērtēšanu un materiālās stimulēšanas kārtību
Finanšu komitejas atzinumi
14. Par Nolikuma apstiprināšanu finansiālā atbalsta sniegšanai Ropažu novada iedzīvotājiem
kartinga skolas audzēkņiem 2015.gadā
15. Nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” apstiprināšanu jaunā redakcijā
16. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
17. Par finanšu līdzekļu norakstīšanu 2014.gada finanšu pārskata izmaksās
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Grāvzemnieki”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra apzīmējums 8084 005 0057
19. Par Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikuma
grozījumu apstiprināšanu, un līguma un vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību iestādi
„Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” par pašvaldības finansējumu Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldei 2015.gadam
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu A.B.
21. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar A.P.
22. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Thymus”

23. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar K.B. – B.
24. Par zemes vienības „Ceriņu iela 3”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084
009 0190 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.Z., par zemes vienību „Liģeri” - 3, kadastra
apzīmējums 8084 016 0108
26. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
27. Par zemes gabala „Mazmeirāni”, Ropažu novadā iegādi lejupejošā izsolē
28. Par zemes gabala no nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Ropažu novadā iegādi Ropažu kapu
un rekreācijas zonas paplašināšanai
29. Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
30. Par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
31. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sastāvā
32. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
33. Par Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
34. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem „Mucenieki”
(kad.apzīm.8084 006 0289), „Andriņi” (kad.apzīm.8084 006 0094), „Elektro līnijas”
(kad.apzīm.8084 006 0087)
35. Par atļauju savienot amatus Ievai Dišlerei
36. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
37. Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam Zigurdam Blauam
38. Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes protokolā Nr.2, 11.§.
39. Par degvielas limita palielināšanu T.Suveizdai
40. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada MARTĀ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 23.02.2015. sēde sasaukta plkst. 1600
Ropažu novada domes 23.02.2015. sēde atklāta plkst. 1600
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

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

administrācijas
darbinieki:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnese Ozola
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš
IT speciālists Jānis Rencis

-

iestāžu vadītāji:

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

-

nepiedalās:

Vladislavs Šlēgelmilhs (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 23.02.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
23.02.2015. 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 23.02.2015. sēdes darba kārtību.

1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada janvāra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības J.Baklāns sniedz atskaiti par domes 2015.gada janvāra
lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
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SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.01.2015. saņemto J.F., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.6, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 30.11.2014.
Ņemot vērā, ka J.F. ir sociāli mazaizsargāta persona un trūcīga persona, ko apliecina Ropažu
novada pašvaldības Sociālā dienesta 04.12.2014. izsniegtā izziņa Nr.218 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam (izziņas darbības laiks no 01.12.2014. līdz 31.05.2015.), 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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar J.F. uz laiku no 01.12.2014. līdz 31.05.2015.
2. J.F. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
J.F., /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 03.02.2015. saņemto R.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dz.10, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums beidzies 31.01.2015.
Ņemot vērā, ka R.B. ir sociāli mazaizsargāta persona, persona pēc ārpusģimenes aprūpes,
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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dz.10, Tumšupe, Ropažu novadā īres
līgumu ar R.B. uz laiku no 01.02.2015. līdz 31.07.2015.
2. R.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
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3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
R.B., /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 02.02.2015. saņemto I.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums beigsies 28.02.2015.
Ņemot vērā, ka I.L. sociāli mazaizsargāta persona, un persona ir trūcīga, ko apliecina
04.12.2014. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.223 par
atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.12.2014. līdz
31.05.2015., 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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1,
Augšciems, Ropažu novadā īres līgumu ar I.L. uz laiku no 01.03.2015. līdz
31.08.2015.
2. I.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
I.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 02.02.2015. saņemto J.M., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.4, Augšciems, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums beigsies 28.02.2015.
Ņemot vērā, ka J.M. 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”.
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Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.4, Augšciems,
Ropažu novadā īres līgumu ar J.M. uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.08.2015.
2. J.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
J.M., /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.

5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.02.2015. saņemto B.K., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums beigsies 28.02.2015.
Ņemot vērā, ka B.K. 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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības stacija Augšciems, dzīvoklis Nr.2, Augšciems,
Ropažu novadā īres līgumu ar B.K. uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.08.2015.
2. B.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
B.K., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 02.02.2015. saņemto V.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.3, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums beigsies 28.02.2015.
Sakarā ar to, ka no sociālās mājas Zītari 5 iedzīvotājiem un Multifunkcionālo centru
vadītājas D.Jokstes ir saņemti vairāki ziņojumi par V.B., kurš lieto alkoholu, lieto necenzētus
vārdus sabiedriskā vietā un rada antisanitāru vidi pie sociālās mājas Zītari 5 un kāpņu telpās,
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kas traucē Multifunkcionālā centra Tumšupe apmeklētājiem. (pielikumā 11 iesniegumu
kopijas)
04.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests aicināja V.B. ierasties
11.02.2015. plkst. 14.30 uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi, lai
risinātu mājokļa jautājumu.
V.B. ieradās uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi.
Uzklausot V.B. viedokli, sēdes vadītāja K.T.Hēla izsaka priekšlikumu noslēgt sociālās
dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.3, Tumšupe, Ropažu novadā īres līgumu uz vienu
mēnesi un piedāvāt Personai veikt sociālā dzīvokļa maiņu no Zītari 5, dzīvoklis Nr.3, uz
sociālo dzīvokli Preides 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.3 (kopējā platība 17,93m²), Silakrogs,
Ropažu novads.
Ņemot vērā, ka V.B. ir sociāli mazaizsargāta persona (persona ar III.grupas invaliditāti), un
persona ir trūcīga, ko apliecina 04.11.2014. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta
izsniegtā izziņa Nr.200 par atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir
no 01.11.2014. līdz 30.04.2015., 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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Gremze),
Ropažu novada dome nolemj:
1. V.B. izteikt brīdinājumu par sociālo dzīvokļu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
Pie atkārtotām sūdzībām par alkohola lietošanu, necenzētu vārdu lietošanu sabiedriskās
vietās un antisanitāras vides radīšanu pie sociālās mājas Zītari -5 un kāpņu telpās, V.B.
veikt sociālā dzīvokļa maiņu.
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.3, Tumšupe, Ropažu novadā
īres līgumu ar V.B. uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.03.2015.
3. Piedāvāt V.B., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienu istabu sociālā
dzīvojamā platībā Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.3”.
4. V.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
V.B., /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.

7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 05.02.2015. saņemto M.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums beidzies 31.10.2014.
Ņemot vērā, ka M.B. ir sociāli mazaizsargāta persona, persona ar III. gr. invaliditāti, 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
7

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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs,
Ropažu novadā īres līgumu ar M.B. uz laiku no 01.11.2014. līdz 30.04.2015.
2. M.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
M.B., /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.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.1, ar
M.E.
Pamatojoties uz 14.01.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas
lēmumu 4.§ „Par sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.3,
Silakrogs, Ropažu novads, piedāvāšanu M.E.”,„1. Piedāvāt M.E., personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, iepazīties ar vienu istabu
sociālā dzīvojamā platībā Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.3.
2. Piedāvāt M.E., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienu istabu sociālā dzīvojamā
platībā Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.1”.
19.01.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests parādīja M.E. sociālo dzīvojamo
platību Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istabu Nr.1, (kopējā platība 22,33 m²), ar koplietošanas
koridoru, virtuvi un sanitāro mezglu, Silakrogs, Ropažu novads un Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
istabu Nr.3, (kopējā platība 17,93 m²), ar koplietošanas koridoru, virtuvi un sanitāro mezglu,
Silakrogs, Ropažu novads.
19.01.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma M.E. iesniegumu ar
piekrišanu ierādītai dzīvojamai platībai Preides 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.1 (kopējā platība
22,33m²), Silakrogs, Ropažu novads.
No ierādītās dzīvojamās platības Preides 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.3 (kopējā platība
17,93m²), Silakrogs, Ropažu novads, M.E. atteicās.
Ņemot vērā, ka M.E. ir sociāli mazaizsargāta persona (persona ar I. grupas invaliditāti), kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- 1 balss (R.Gremze),
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Ropažu novada dome nolemj:
1. M.E., personas kods /personas kods/, veikt sociālās dzīvojamās platības maiņu no Rīgas iela
16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, uz sociālo dzīvojamo platību Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
istaba Nr.1 Silakrogs, Ropažu novads,
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Silakrogā, Priedes 3 dzīvoklis Nr.61,
istaba Nr.1, (kopējā platība 22,33m²) īres līgumu ar M.E. uz laiku no 01.03.2015. līdz
31.08.2015.
3. Pamatojoties uz to, ka M.E. faktiski izmantojusi (dzīvojusi) sociālo dzīvojamo platību Rīgas
iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu novads, M.E. līdz 28.02.2015. veikt
īres maksājumu, par laika periodu no 01.04.2014. līdz 28.02.2015., (īre EUR 3,17*11
mēneši = euro 34,87, atkritumi EUR 0,68 * 2 personas = 1,36*11 mēneši = 14,96, kopējā
summa EUR 49,83) un citus maksājumus kas saistīti ar iepriekšējā sociālā dzīvokļa Rīgas
iela 16, dzīvoklis Nr. 7, istaba Nr. 1, Ropaži, Ropažu novads, īri.
4. M.E. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar RN „Ciemats”
SIA.
5. M.E. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
6. M.E. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas – EUR 3,35 mēnesī (par atkritumu izvešanu
½ no kopējās maksas – EUR 0,68 par personu).
7. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
Silakrogs, Ropažu novads, pēc RN „Ciemats” SIA piestādītā aprēķina saņemšanas.
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu noslēgt līgumu ar A/S „Latvenergo”.
9. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem noslēgt līgumu ar SIA
„Ciemats”.
10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
M.E., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu
novads piedāvāšanu B.M.T.V.
Sakarā ar to, ka sociālajam dzīvoklim Rīgas iela 12, dzīvoklis Nr.17 (4 istabu dzīvoklis,
pirmajā stāvā), Ropaži, Ropažu novads, plānots veikt kapitālo remontu, un ņemot vērā to, ka
dzīvoklī šobrīd uzturas viena persona, kurai ir nepieciešama aprūpe mājās, kura nespēj pastāvīgi
dzīvot viena,
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska izsaka priekšlikumu piedāvāt
B.M.T.V. iepazīties ar istabu sociālā dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, Ropaži,
Ropažu novads.
Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas locekļi šo priekšlikumu izvērtēja, un
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piedāvāt B.M.T.V., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienu istabu sociālā
dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1, kopējā platība 23,90 m²,
centrālā apkure, Ropaži, Ropažu novads, (pirmais stāvs).
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B.M.T.V. septiņu dienu laikā no ierādīšanas brīža rakstveidā sniegt apliecinājumu vai
persona piekrīt ierādītajai dzīvojamai platībai.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmumu nosūtīšanu:
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.
2.

5.§
Par 17.12.2015. Ropažu novada domes lēmuma „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 16, Tumšupe, Ropažu novads ar M.B.”, atcelšanu
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā 12.01.2015. saņemto M.B.,
personas kods /personas kods/, personas ar III. grupas invaliditāti, iesniegumu ar lūgumu
palīdzēt mājokļa jautājumā, konstatēts, ka M.B. atsakās slēgt īres līgumu par sociālā dzīvokļa
Zītari 5, dzīvoklis Nr. 16, Tumšupe, Ropažu novads īri, kā bija nolemts 17.12.2015. Ropažu
novada domes lēmuma „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.16,
Tumšupe, Ropažu novads ar M.B.”. M.B. pamato savu lēmumu ar to, ka ir slikts veselības
stāvoklis un viņš nespēs sanest apkurei malku, kā arī ģimenes ārsts ir Zaķumuižā. Silakrogā, kur
joprojām M.B. dzīvo ir aptieka un veikals.
M.B. nepiekrīt dzīvokļa maiņai no sociālā dzīvokļa Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2,
Silakrogs, Ropažu novads, uz sociālo dzīvokli Zītari 5, dzīvoklis Nr.16, Tumšupe, Ropažu
novads.
Izvērtējot radušos apstākļus
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 17.12.2015. Ropažu novada domes lēmumu „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā
dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.16, Tumšupe, Ropažu novads ar M.B.”.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu:
M.B., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.§
Prezentācija „Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2014.gadā”
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska ir izanalizējusi rezultātus
par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2014.gadā.
Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību ir sagatavota prezentācija.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
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DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
7.§
Par A.B. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 19.01.2015. saņemto SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” reģ.
Nr.50003590021 16.01.2015. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-1.22/RPB-15-17-nd un
28.01.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes
26.01.2015. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.DMV-15-228-nd par A.B., personas kods /personas
kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – „Silavējš”,
dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 11.02.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 18.03.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Silavējš”, dz.13, Silakrogs, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Silavējš”, dz.13,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/5) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 06.februārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Silavējš”, dz.13, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.02.2015. Persona neieradās un nav informējusi par savu tiesisko pamatu
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Silavējš”, dz.13, 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.”;
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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Silavējš”, dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt A.B., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Silavējš”, dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” uz juridisko adresi – Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV
1010;
Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi –
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
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.

8.§
Par L.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.01.2015. saņemto I.P., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par L.S., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 11.02.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 01.09.1995. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu Parka iela 1 dz.13,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/6) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 06.februārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.02.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, 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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt L.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt L.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Parka
iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
I.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, L.S. 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 I.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 05.12.2014. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.01.2015. saņemto I.P., personas kods /personas
kods/, iesniegumu par I.S., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto
ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē – Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads,
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 11.02.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 06.03.1997. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu Parka iela 1 dz.13,
Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/7) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 06.februārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.02.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Parka iela 1 dz.13, Zaķumuiža, 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”;
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Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt I.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Parka
iela 1 dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
I.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Parka iela 1
dz.13, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
I.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.S. 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.

10.§
Par I.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.01.2015. saņemto Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 16.01.2015. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1-13.1/7 par I.M., personas kods
/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē –
„Augšciemi”, dz.2, Augšciems, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 11.02.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 17.12.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Augšciemi”, dz.2, Augšciems, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 20.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Augšciemi”, dz.2,
Augšciems, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/8) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 06.februārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Augšciemi”, dz.2, Augšciems, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.02.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Augšciemi”, dz.2, Augšciems, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu,
tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts
motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas
deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas
par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās
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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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt I.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Augšciemi”, dz.2, Augšciems, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt I.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Augšciemi”, dz.2, Augšciems, 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, I.M. 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.

11.§
Par M.R. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 30.01.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes 29.01.2015. iesniegumu ar reģistrācijas Nr.DMV-15-290-nd
par M.R., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 30.01.2015. sēdē (Prot. Nr.2):
konstatēja –
No 06.02.2014. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 30.01.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Vinteri k-1”, dz.24,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr.11-4/9) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 06.februārim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 06.02.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Vinteri k-1”, dz.24, 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.”;
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.”.
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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 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.R., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt M.R., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi –
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, M.R. 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.

12.§
Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 12 dzīvokļa Nr.4 dienesta statusa atcelšanu un īres
līguma noslēgšanu ar L.B.
Izskatot L.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 14.01.2014. iesniegumu
Nr.117, kurā viņa izteica lūgumu mainīt īrētā dzīvokļa statusu no dienesta dzīvokļa uz īres
dzīvokli, jo vēlas šo dzīvokli atpirkt, izskatot ar šo lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām” 14. Pantu - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības;
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 11.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
Deputāte R.Gremze, pamatojoties uz līdzīgu lēmumu, kas tika pieņemts iepriekš, ierosona mainīt
līguma termiņu uz beztermiņa.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis rosina, ka nevajadzētu slēgt beztermiņa līgumu, tad nebūs
nekāda motivācija to dzīvokli izpirkt nekad.
Deputāts A.Cibuļskis ierosina lēmuma 2.punktu „Piešķirt L.B., personas kods /personas kods/,
Ropažu novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – Rīgas ielā 12 dzīvoklis Nr.4,
Ropažos, Ropažu novads, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu uz 1 gadu no 01.03.2015 līdz 29.02.2016.”
mainīt un izteikt šādā redakcijā:
„Piešķirt L.B., personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā – Rīgas ielā 12 dzīvoklis Nr.4, Ropažos, Ropažu novads, dzīvojamās
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telpas lietošanas tiesības un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem no 01.03.2015.
līdz 29.02.2017.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noņemt Ropažu novada pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā 12 dzīvoklis Nr.4, Ropažos,
Ropažu novads, dienesta dzīvokļa statusu no 01.03.2015.
2. Piešķirt L.B., personas kods /personas kods/, Ropažu novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā – Rīgas ielā 12 dzīvoklis Nr.4, Ropažos, Ropažu novads, dzīvojamās
telpas lietošanas tiesības un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem no
01.03.2015. līdz 29.02.2017.
3. L.B., mēneša laikā noslēgt īres līgumu un apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Ciemats”, par
dzīvojamo platību Rīgas ielā 12 dzīvoklis Nr.4, Ropažos, Ropažu novads.
4. Noteikt dzīvokļa īres maksu 0,30 EUR/m², mēnesī 15,30 EUR (0,30 EUR x 51,0 m²).
5. Pēc līguma noslēgšanas nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu.
6. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
L.B., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. Ja līdz 31.03.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.04.2015. automātiski zaudē
spēku.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
13.§
Par Zaķumuižas pamatskolas direktora novērtēšanu un materiālās stimulēšanas kārtību
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par direktora
novērtēšanu un materiālās stimulēšanas kārtību un saskaņā ar to, ka pamatskola jau otro mācību
gadu aprobē darbinieku novērtēšanu:
1) 2013./14. mācību gadā tika izstrādāta un ieviesta darbinieku novērtēšana Zaķumuižas
pamatskolas pirmsskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un skolas
tehniskajiem
darbiniekiem. Šīs novērtēšanas ietvaros katram darbiniekam tika definēti tā darba
pienākumi un teicamam darbam atbilstoša darba piemēri (1. pielikumā skatīt pirmsskolas
skolotāja piemēru). Katrs darbinieks atbilstoši noteiktajiem kritērijiem vērtēja sevi. Katru
darbinieku vērtēja tā tiešais vadītājs. Ar katru darbinieku notika saruna par tā darba
novērtējumu. Atbilstoši iegūtajam vērtējumam darbiniekiem tika noteikta piemaksa par
darba kvalitāti.
2) 2014./15. mācību gada 1. semestrī novērtēšana tika izmēģināta arī Zaķumuižas
pamatskolas posma skolotājiem. Arī šī novērtēšanas izmēģinājuma ietvaros katram
pamatskolas skolotājam tika definēti tā darba pienākumi un teicamam darbam atbilstoša
darba piemēri (2. pielikumā skatīt pamatskolas skolotāja piemēru). Katrs skolotājs
atbilstoši noteiktajiem kritērijiem vērtēja sevi. Katru skolotāju atbilstoši noteiktajiem
kritērijiem vērtēja tā tiešais vadītājs. Ar katru skolotāju notika saruna par tā darba
vērtējumu. Divu mācību gadu darba rezultātā ir izstrādāta „Zaķumuižas pamatskolas
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darbinieku novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība”, kas februāra beigās tiks
iesniegta Ropažu novada domes priekšsēdētājam apstiprināšanai.
Darbinieku novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības izstrādes procesa noslēgumā ir
izstrādāts un Ropažu novada Domei piedāvāts pašvaldības normatīvā akta projekts „Zaķumuižas
pamatskolas direktora novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība”.
Zaķumuižas pamatskolas direktora novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība izdalīta no
Zaķumuižas pamatskolas darbinieku novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības, jo
direktora darba devējs ir Ropažu novada pašvaldība, savukārt Zaķumuižas pamatskolas
darbinieku darba devējs ir Zaķumuižas pamatskola,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot komisiju 7 cilvēku sastāvā:
Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi (5 cilvēki);
Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos.
2. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Zigurdu Blauu.
3. Priekšlikumus par direktoru novērtēšanu un materiālās stimulēšanas kārtību
Personālvadības un lietvedības daļā iesniegt līdz šī gada 27.februārim.
4. Priekšlikumu vai ieteikumu izvērtēšanai komisijas sēdi sasaukt šī gada 3.martā
plkst.18.00.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļiem;
Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
Izpilddirektoram J.Baklānam.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
14.§
Par Nolikuma apstiprināšanu finansiālā atbalsta sniegšanai Ropažu novada iedzīvotājiem
kartinga skolas audzēkņiem 2015.gadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu,
Ropažu novada pašvaldības un Biedrības „333 Sports Management” Nolikumu par finansiālā
atbalsta piešķiršanu Ropažu novada iedzīvotājiem, Kartinga skolas 333 audzēkņiem 2015.gadam
un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2, un
Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt
Ropažu novada pašvaldības un Biedrības „333 Sports Management”
Nolikumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Ropažu novada iedzīvotājiem, Kartinga
skolas 333 audzēkņiem 2015.gadam.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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Ropažu Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Biedrībai "333 Sports Management", "Sila Priedes", Ropažu novads, LV 2133.

15.§
Nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu, par
Nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un
sporta organizācijām” apstiprināšanu jaunā redakcijā
un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2, un
Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Nolikumu „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu
novada sportistiem un sporta organizācijām” jaunā redakcijā. Nolikums stājas spēkā ar
2015.gada 1.martu.
2. Atzīt par spēkā neesošu 2012.gada 30.maija domes sēdē (Protokols Nr.10, 13.§)
apstiprināto Nolikumu „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu
novada sportistiem un sporta organizācijām”
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

16.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 03.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto E.S. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar reģ.Nr.312, par viņa bērna
T.S. personas kods /personas kods/ aukles pakalpojuma izmantošanu, 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.gada 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 10.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2, un
Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443301029 sākot no 2015.gada 1.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/;
- E.S., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.

17.§
Par finanšu līdzekļu norakstīšanu 2014.gada finanšu pārskata izmaksās
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu Nr.2-6/129 „Par
pārskata gada inventarizāciju” 2.punktu, ka pastāvīgai inventarizācijas komisijai veikt pārskata
gada noslēguma inventarizācijas „.... pamatlīdzekļiem, t.sk. pamatlīdzekļu veidošanai un
nepabeigtai celtniecībai ....”. Tika konstatēts, ka pamatlīdzekļu veidošanas un nepabeigtās
celtniecības kontu uzskaitē uzskaitīti ar projektēšanu saistīti izdevumi, kas uz 31.12.2014. nav
vairs aktuāli:
1. Pamatlīdzekļu veidošanā, konts 1241 920:
tehniski ekonomiskais pamatojums projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ropažu
novada Ropažu, Zaķumuižas, Silakroga, Mucenieku un Tumšupes ciemos”,
paredzētais realizācijas laiks un faktiskās izmaksas 2006.gads LVL 4594,23, tas ir
EUR 6537,00;
tehniskais projekts Zaķumuižas kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijai,
paredzētais realizācijas laiks un faktiskās izmaksas 2009.gads LVL 593,86, tas ir EUR
844,99;
2. Nepabeigtā celtniecība, konts 1242 920:
gāzes apkures katlu dūmeņu izbūves projekts – paredzētais realizācijas laiks un
faktiskās izmaksas 2012.gads LVL 2904,00, tas ir EUR 4132,02.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.2, un Finanšu komitejas
17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Finanšu un grāmatvedības daļai, sastādot 2014.gada finanšu pārskatu, iekļaut izdevumos
iepriekš minētās faktiskās izmaksas:
- no pamatlīdzekļu izveidošanas EUR 7381,99;
- no nepabeigtās celtniecības EUR 4132,02.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai.

18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Grāvzemnieki”, ROPAŽU NOVADS, kadastra apzīmējums 8084 005 0057
Izskatot 02.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā saņemto SIA „Ģeo&Dēzija” sertificēta
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zemes ierīkotāja Olgas Boiko 02.02.2015. iesniegumu ar reģ.Nr.295, par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvzemnieki”, Ropažu novads (kad.Nr. 8084 005
0057, 1.zemes vienība ar kad. apzīm.8084 005 0057), un klāt pievienoto Zemes ierīcības
projektu, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 31.jūlija Ropažu novada
pašvaldības būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/11, sēdes protokols 2.§ „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Grāvzemnieki”, Ropažu
novads, kad.Nr. 8084 005 0057, kad. apzīm.8084 005 0057, darba uzdevumu, kurš
apstiprināts ar 2014.gada 31.jūlija būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/11, 2.§, klāt
pievienotajiem dokumentiem, 14.09.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”,
12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
("LV", 66 (4464), 28.04.2011.) [stājas spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažu
novada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Zemes ierīcībai pakļautās īpašuma sastāvā esošās zemes vienības „GRĀVZEMNIEKI”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 005 0057, zemes vienības kadastra apz.: 8084
005 0057, platība 8,6 ha.
3. Nekustamais īpašums, saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1209,
reģistrēts uz J.B., personas kods /personas kods/ vārda.
4. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi ar
kredītsaistībām.
5. Zemes ierīcības projekta mērķis ir atdalīt divas zemes vienības, precizēt esošos un jaunos
aprobežojumus.
6. Galvenais esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis:
6.1. Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496, „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
6.2. Saskaņā ar spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums
atrodas lauksaimniecības teritorijā (L) un mežsaimniecības teritorija (M).
7. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ministru
Kabineta 04.02.2014. noteikumiem Nr.61 “ Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, Ministru kabineta 2.05.2012. noteikumiem
Nr.306 " Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs ", Ministru
kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr.833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem " un citiem spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Grāvzemnieki” zemes ierīcības projektu.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādi veic, lai sadalītu zemes gabalu „Grāvzemnieki” trīs
daļās:
Jaunveidojamais zemes gabals ”1”- platība 3.60 ha
• Piekļūšana zemes gabalam: no pašvaldības ceļa – „Zītari–Purmaļi” (kad.apzīm.
80840050190)
• Adresācijas priekšlikums: "Vālodzītes" (maināms no nosaukuma Grāvzemnieki)
• Proj. lietošanas mērķu kodi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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lauksaimniecība
Apgrūtinājumi:
- 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
- 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
- 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
Jaunveidojamais zemes gabals ”2”- platība 2.50 ha
• Piekļūšana zemes gabalam: no pašvaldības ceļa – „Zītari–Purmaļi” (kad.apzīm.
80840050190)
• Adresācijas priekšlikums: "Taureņi" (jaunizveidojams)
• Proj. lietošanas mērķu kodi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība
Apgrūtinājumi:
- 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
- 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
- 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
Jaunveidojamais zemes gabals ”3”- platība 2.50 ha
• Piekļūšana zemes gabalam: no pašvaldības – „Zītari–Purmaļi” (kad.apzīm.
80840050190)
• Adresācijas priekšlikums: "Zeltneši" (jaunizveidojams)
• Proj. lietošanas mērķu kodi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība
Apgrūtinājumi:
- 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
- 7312050201- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
- 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
3. Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500 (SIA
"Ģeo&Dēzija", 31.10.2014.) un zemes robežu plāna, kas sastādīts pēc robežu ierādīšanas
materiāliem mērogā 1:10000 (VZD Rīgas rajona nodaļas Mērniecības birojs,
21.03.1995.).
Projekts izstrādāts atbilstoši Ropažu novada teritorijas plānojuma 2006.2018.gadam 2009.gada grozījumu grafiskai daļai, Ropažu novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, 2011.gada 12.aprīļa MK noteikumiem Nr.288
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kā arī LR pastāvošajiem normatīvajiem
aktiem.
Izpildot zemes kadastrālo uzmērīšanu, esošā zemes gabala platība un robežas tiks
precizētas, robeža gar pašvaldības ceļu nosakāma pa ceļa zemes nodalījuma joslu - 8.0m
no ceļa ass (atbilstoši RNTIAN 8.2.1.p.)
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
J.B., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3.ekspl.);
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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19.§
Par Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikuma
grozījumu apstiprināšanu, un līguma un vienošanās noslēgšanu ar Pašvaldību iestādi
„Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” par pašvaldības finansējumu Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldei 2015. gadam
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde” Uzraudzības padomes 05.12.2014. lēmums Nr.2, kurā lūgts dibinātāju domēm
izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma palielināšanu 2015.gadam, veicot izmaiņas pārvaldes
nolikumā.
Bez tam saņemts Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” līguma un
vienošanās projekts par pašvaldības finansējumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
2015.gadam.
Saskaņā ar veikto aprēķinu, Ropažu novada pašvaldības finansējums 2015.gadam ir 10 586,48
EUR ((5000 iedz. X 1.65 EUR) + (1718 iedz. X 1.36 EUR) = 10 586,48 EUR) .
2014.gadā Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums bijis 10 592 EUR.
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
nolikuma 5. sadaļas 2. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
„ 2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto
iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā
kalendārā gada 01. novembri, pēc principa:
2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 1.65 EURO
(viens EURO un 65 centi) par deklarēto personu;
2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1.36 EURO (viens
EURO un 36 centi) par deklarēto personu;”
2. Noslēgt līgumu un vienošanos ar Pašvaldību iestādi „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde” saskaņā ar pārvaldes izstrādāto līguma un vienošanās projektu (sk. pielikumu).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

20.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu A.B.
Izskatot A.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 20.10.2014. iesniegumu
Nr.2334, kurā viņš izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu adresē: Zaļā iela 8-12, Ropaži,
kuru pašlaik īrē no pašvaldības, un pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības;
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 45.pants.(3) Atsavinot valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās
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telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 8-12, Ropaži, Ropažu
novads, atsavināšanas procesa uzsākšanai A.B., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt nekustamā
īpašuma vērtēšanu, pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai
noteikt nosacīto cenu;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
A.B., /adrese/;
Izpildirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

21.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar A.P.
Izskatot A.P., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas saņemts
Ropažu novada pašvaldībā 23.01.2015, Nr.219, ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu, par
Ropažu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Nr.3, ar kopējo platību 18,1 m² platībā
un koplietošanā ar citiem nomniekiem telpas Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.13, Nr.14, un Nr.17, adresē
„Ārsta māja”, Ropažos, Ropažu novadā, zobārsta prakses vajadzībām, un pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar A.P., personas kods /personas kods/, no
01.03.2015. līdz 31.12.2026., par Ropažu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu
Nr.3, ar kopējo platību 18,1 m² platībā un koplietošanā ar citiem nomniekiem telpas Nr.5,
Nr.10, Nr.12, Nr.13, Nr.14, un Nr.17, adresē „Ārsta māja”, Ropažos, Ropažu novadā,
zobārsta prakses vajadzībām. Nomas maksa 4,27 EUR/mēnesī, bez PVN mēnesī un
komunālie un elektrības maksājumi;
2. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot telpu nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ieva Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
A.P., /adrese/;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
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Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
6. A.P., personas kods /personas kods/, līdz 31.03.2015. noslēgt telpu nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā, juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
7. Ja līdz 31.03.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.04.2015. automātiski zaudē
spēku.

22.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Thymus”
Izskatot SIA „Thymus”, reģistrācijas Nr.40103541942, Juridiskā adrese „Birznieki”,
Ropaži, Ropažu novads, valdes locekles/ģimenes ārstes Ligitas Zeltiņas, personas kods /personas
kods/, iesniegumu, kas saņemts Ropažu novada pašvaldībā 22.01.2015, Nr.214, ar lūgumu
pagarināt telpu nomas līgumu, par Ropažu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu
Nr.6, un Nr.7 ar kopējo platību 43,1 m² platībā un koplietošanā ar citiem nomniekiem telpas
Nr.5, Nr.10, Nr.8, Nr.9, un Nr.17, adresē „Ārsta māja”, Ropažos, Ropažu novadā, ģimenes ārsta
prakses vajadzībām, un pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu. Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Thymus”, reģistrācijas
Nr.40103541942, valdes locekli/ģimenes ārsti Ligitu Zeltiņu, personas kods /personas
kods/, no 01.03.2015. līdz 31.12.2026., par Ropažu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Nr.6, un Nr.7 ar kopējo platību 43,1 m² platībā un koplietošanā ar
citiem nomniekiem telpas Nr.5, Nr.10, Nr.8, Nr.9, un Nr.17, adresē „Ārsta māja”, Ropažos,
Ropažu novadā, ģimenes ārsta prakses vajadzībām. Nomas maksa 4,27 EUR/mēnesī, bez
PVN mēnesī un komunālie un elektrības maksājumi;
2. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot telpu nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ieva Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Thymus”, „Birznieki”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
6. SIA „Thymus”, reģistrācijas Nr.40103541942, valdes loceklei/ģimenes ārstei Ligitai
Zeltiņai, personas kods /personas kods/, līdz 31.03.2015. noslēgt telpu nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā, juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
7. Ja līdz 31.03.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.04.2015. automātiski zaudē
spēku.
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23.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar K.B. – B.
Izskatot K.B. – B., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas saņemts
Ropažu novada pašvaldībā 21.01.2015, Nr. 196, ar lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu, par
Ropažu novada pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.4, ar kopējo
platību 45,2 m² platībā un koplietošanā ar citiem nomniekiem telpas Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.13,
Nr.14, un Nr.17, adresē „Ārsta māja”, Ropažos, Ropažu novadā, ģimenes ārsta vajadzībām un
Ropažu novada iedzīvotāju veselības aprūpei, un pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 14.
pantu. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar K.B. – B., personas kods /personas kods/, no
01.03.2015. līdz 31.12.2026., par Ropažu novada pašvaldībai piederošām nedzīvojamām
telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.4, ar kopējo platību 45,2 m² platībā un koplietošanā ar citiem
nomniekiem telpas Nr.5, Nr.10, Nr.12, Nr.13, Nr.14, un Nr.17, adresē „Ārsta māja”,
Ropažos, Ropažu novadā, ģimenes ārsta vajadzībām un Ropažu novada iedzīvotāju
veselības aprūpei. Nomas maksa 4,27 EUR/mēnesī, bez PVN mēnesī un komunālie un
elektrības maksājumi;
2. Uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot telpu nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ieva Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
K.B. – B., /adrese/;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
6. K.B. - B., personas kods /personas kods/, līdz 31.03.2015. noslēgt telpu nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā, juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
7. Ja līdz 31.03.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.04.2015. automātiski zaudē
spēku.

24.§
Par zemes vienības „Ceriņu iela 3”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084
009 0190 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot E.L.V., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2015.gada 29.janvārī (Nr.275) ar lūgumu pārdot viņai
Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību: Ceriņu iela 3, kadastra apzīmējums 8084
009 0190, jo uz šīs zemes vienības atrodas viņai piederošas ēkas, kā arī, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības, kā arī pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu –
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tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības
„Ceriņu iela 3”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0190,
atsavināšanas procesa uzsākšanai E.L.V., personas kods /personas kods/, platība ir 0,3270
ha.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei reģistrēt zemes īpašuma tiesības
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināšanas procesu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.L.V., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Būvvaldei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

25.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.Z., par zemes vienību „Liģeri” - 3, kadastra
apzīmējums 8084 016 0108
Izskatot N.Z. personas kods /personas kods/, deklarētā adrese: /adrese/, 2015.gada
29.janvāra iesniegumu Nr.283, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu, par zemes vienību:
„Liģeri” - 3, Ropažu novads, (kad. Nr. 8084 016 0108) aptuvenā platība 0,9373 ha (platība
tiks precizēta veicot uzmērīšanu), jo uz šīs zemes vienības atrodas N.Z. piederošas ēkas, kā
arī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, un Ministru kabineta noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 7. punktu, kas nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: 7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības, vai 7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas
maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas
maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 28.02.2025. zemes nomas līgumu, par pašvaldībai
piekritīgu apbūvētu zemes vienību: „Liģeri” – 3, Ropažu novads, (kad. Nr. 8084 016
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

0108) aptuvenā platība 0,9373 ha (platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu), piemērojot
likumā noteikto nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot zemes nomas līgumu ar N.Z. personas kods
/personas kods/.
Uzdot teritorijas plānotājam Aināram Lindem sagatavot grafisko pielikumu pie zemes
nomas līguma;
Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no
lēmuma parakstīšanas brīža:
N.Z., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Būvvaldei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
N.Z. personas kods /personas kods/, līdz 31.03.2015. noslēgt zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā, juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
Ja līdz 31.03.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.04.2015. automātiski
zaudē spēku.

26.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 16.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto K.J. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.425, par viņa bērna L.J.
personas kods /personas kods/ aukles pakalpojuma izmantošanu, par auklītes Edītes Porietes
personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443101162 pakalpojuma maksas daļēju
kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014.gada 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 Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Edīti Porieti personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.443101162 sākot no 2015.gada 16.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 Edīti Porieti.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Edītei Porietei, /adrese/;
- K.J., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
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27.§
Par zemes gabala „Mazmeirāni”, 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.
2015.gada 28.janvārī Ropažu novada dome nolēmusi konceptuāli atbalstīt zemes gabala
iegādi lejupejošā izsolē.
2015.gada 11.februārī likvidējamā AS „Latvijas Krājbanka” informējusi pašvaldību par
zemes gabala „Mazmeirāni”, Ropažu novadā lejupejošo izsoli, kas norisināsies 2015.gada
03.martā.
Zemes gabala kadastrālā vērtība 18 038,00 EUR. Zemes gabala novērtējums un izsoles
sākumcena 8 252,66 EUR.
Konstatēts, ka zemes gabalā atrodas Ropažu novada pašvaldības komunikācijas
(ūdensvads, kanalizācija, siltumapgādes vads), kā arī zemes gabalu šķērso piebraucamie ceļi pie
daudzdzīvokļu mājām.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var
lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldībai
nepieciešams minētais zemes gabals,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants)
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (M.Vimba),
Deputāts M.Vimba balsojumā atturas, jo drošvien bija iespēja ietaupīt.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No rezerves līdzekļu budžeta piešķirt finansējumu 2 000,00 EUR apmērā zemes gabala
„Mazmeirāni”, Ropažu novadā, ar kadastra Nr. 8084 006 0091, ar kopējo platību 0,7046
ha, iegādei lejupejošā izsolē.
2. Iegādāties lejupejošā izsolē zemes gabalu „Mazmeirāni”, Ropažu novadā, ar kadastra Nr.
8084 006 0091, ar kopējo platību 0,7046 ha, par summu, kas nepārsniedz 2 000,00 EUR.
3. Apstiprināt pilnvarojumu Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam
zemes gabala „Mazmeirāni”, Ropažu novadā, ar kadastra Nr. 8084 006 0091, ar kopējo
platību 0,7046 ha, iegādei lejupejošā izsolē par summu, kas nepārsniedz 2 000,00 EUR.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai līdz izsoles dienai ieskaitīt likvidējamās AS
„Latvijas
Krājbanka”
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
Nr.
LV11PARX0000035440006 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājumu 10% apmērā no
nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 825.27.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
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Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

28.§
Par zemes gabala no nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Ropažu novadā iegādi Ropažu kapu
un rekreācijas zonas paplašināšanai
Ņemot vērā, ka nepieciešams paplašināt Ropažu kapus, Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacis uzsācis pārrunas ar
blakus esošā nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Ropažu novadā īpašnieku J.Kļaviņu par zemes
gabala iegādi Ropažu kapu un rekreācijas zonas paplašināšanai.
Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi J.Kļaviņš piedāvā pašvaldībai iegādāties zemes gabalu
apmēram 6 ha platībā no nekustamā īpašuma „Kļaviņas”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 009
0156.
Lai veiktu zemes gabala izpēti un izvērtētu iespējas uz šī zemes gabala izveidot kapus,
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos
I.Līdacis lūdz domes konceptuālu atbalstu šī jautājuma risināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldībai
nepieciešams minētais zemes gabals,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Uzklausot deputātu diskusijsas, sēdes vadītājs Z.Blaus ierosina šo jautājumu neskatīt, jo
nepieciešams veikt pamatīgāku izpēti par to, ko drīkst un nedrīkst darīt.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to atkārtoti 2015.gada marta Attīstības komitejas
sēdē, pamatojoties uz priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos jautājumos
I.Līdača sagatavoto informāciju par esošo situāciju un iespējamajiem risinājumiem.

29.§
Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna 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,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Juridiskās daļas O.Ašmanis izsaka priekšlikuma no šī lēmumprojekta izņemt ārā Pēteri
Salenieku, jo viņam neesot nepieciešama šāda atmaksa
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
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

Jānis Blaus, personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA
LMT
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Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Ropažu vidusskolas
Ropažu vidusskolas direktora vietnieka saimniecības
jautājumos un 7.a klases audzinātāja pienākumu
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 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 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

Janis Rencis, personas kods /personas kods/, /adrese/
One+One
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Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Bite
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.- 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 5 EUR
01.03.2015.-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 5 EUR
01.03.2015.-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

Valdis Valtenbergs, personas kods /personas kods/, /adrese/
HTC Desire 816
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.-31.12.2015.
Attīstības daļa
Attīstības daļas darbības nodrošināšanai

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

Igors Grigorjevs, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Zaķumuižas pamatskolas budžeta līdzekļiem
Zaķumuižas pamatskolas direktora pienākumu veikšanai

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

Linda Knīsa, personas kods /personas kods/, /adrese/
SAMSUNG
Bite
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem
Ropažu novada pašvaldības izglītības psihologa amata
pienākumu nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Līga Strode-Miķelsone, personas kods /personas kods/,
/adrese/
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Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

NOKIA
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem
Ropažu novada pašvaldības sociālā
pienākumu nodrošināšanai.

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

Diāns Veličko, personas kods /personas kods/, /adrese/
NOKIA
BITE
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Pašvaldības policijas
Ropažu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai

pedagoga

amata

2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Noteikt, ka ar 01.03.2015. spēku zaudē Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmums 31.§,
„Par līgumu par mobilo telefonu izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu”, prot. Nr. 2.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Sēdes pārtraukums 505 – 520.
30.§
Par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna sagatavoto priekšlikumu
par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu pašvaldības funkciju realizēšanai,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.02.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt mobilo telefonu valdījuma līgumus 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 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Kultūras un izglītības centra
Kultūras un izglītības centra darbības nodrošināšanai.

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

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

NOKIA 6303i classic
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai
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Telefona modelis
Pieslēgums
Atlīdzības limits
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

NOKIA SLEIDE 3600
BITE
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Ropažu novada Sporta centra
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 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta
Ropažu
novada
pašvaldības
nodrošināšanai

sabiedriskās

NOKIA
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Dzīvokļu un komunālās saimniecības
Ropažu novada pašvaldības saimnieciskās
nodrošināšanai

NOKIA 6555
LMT
Līdz 5 EUR
01.03.2015.- 31.12.2015.
Labiekārtošanas
Ropažu novada pašvaldības
nodrošināšanai

NOKIA
LMT
Līdz 10 EUR
01.03.2015.- 31.07.2015.
PII „Annele”
Ropažu novada pašvaldības
nodrošināšanai

saimnieciskās

PII

„Annele”

kārtības

darbības

darbības

darbības

Uzdot Juridiskai daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
Noteikt, ka ar 01.03.2015. spēku zaudē Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmums
30.§, „Par mobilo telefonu valdījuma līgumu noslēgšanu”, prot. Nr. 2.
Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
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DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
31.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sastāvā
Ņemot vērā, ka ar Ropažu novada domes deputāts V.Vucens ir nolicis deputāta mandātu
un V.Vucena vietā par Ropažu novada domes deputātu apstiprināts A.Oleksāns, kurš piekritis
kļūt par Ropažu novada pašvaldības Finanšu komitejas locekli,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsaukt Valdi Vucenu, personas kods /personas kods/ no Ropažu novada pašvaldības
Finanšu komitejas locekļa amata.
2. Ievēlēt Aivaru Oleksānu, personas kods /personas kods/, par Ropažu novada pašvaldības
Finanšu komitejas locekli;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
V.Vucenam, /adrese/;
A.Oleksānam, /adrese/.
32.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
Ņemot vērā, ka ar Ropažu novada domes deputāts V.Vucens ir nolicis deputāta mandātu
un iesniedzis iesniegumu par atbrīvošanu no Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
locekļa amata, kā arī V.Vucena vietā par Ropažu novada domes deputātu apstiprināts
A.Oleksāns, kurš piekritis kļūt par iepirkumu komisijas locekli,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61. pantu, Publisko
iepirkumu likuma 22. pantu,
Deputāts A.Oleksāns atsauc savu kandidatūru un izvirza savā vietā deputāti R.Gremzi,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
R.Gremze balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsaukt Valdi Vucenu, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas locekļa amata.
2. Ievēlēt Renāti Gremzi, personas kods /personas kods/, par Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas locekli;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
V.Vucenam, /adrese/;
R.Gremzei, /adrese/.
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33.§
Par Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. 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 vadītāju iesniegto budžeta plānu, kā arī
pamatojoties uz 11/02/2015 deputātu kopīgi panāktajās vienošanās par iestāžu un struktūrvienību
vadītāju un citu prioritāšu iekļaušanu budžeta plānā, un finanšu un grāmatvedības daļas
apkopoto Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta projektu:
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants, M.Vimba) „Pret”- 3 balsis (I.Gailītis, J.Grigaļūns, A.Oleksāns), „Atturas”- 3 balsis
(M.Mucenieks, K.T.Hēla, R.Gremze),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošos noteikumus Nr.1 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”:
1.1.Pamatbudžets:
Ieņēmumi un izdevumi:
- ieņēmumi sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
t.sk. transferti
- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2015.
- plānoto VK aizņēmumu kopsumma
- izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām
- saņemto VK aizņēmumu atmaksa
- atmaksa valsts budžetam (ministrijai) par
iepriekšējos gados saņemtiem valsts budžeta
transfertiem kapitālajiem izdevumiem saistībā
ar ES līdzfinansētiem projektiem
- rezerves fonds
- plānotais finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1.2.Speciālais budžets:
Ieņēmumi un izdevumi:
- ieņēmumi sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
t.sk. transferti
- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2015.
- izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām
- rezerves fonds
finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
1.3. Ziedojumi un dāvinājumi:
- ieņēmumi sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
- pašvaldības finanšu līdzekļi uz 01.01.2015.
- izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām
- finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.

– EUR 5286883,00
EUR 870030,00
– EUR 745101,00
- EUR 1689313,00
– EUR 6930841,00
– EUR 509805,00

- EUR 162645,00
- EUR 18006,00
- EUR 100000,00

– EUR 232673,00
EUR 160673,00
– EUR 92365,00
– EUR 309448,00
- EUR 6189,00
– EUR 9401,00
– EUR 0,00
– EUR 10,00
– EUR 10,00
– EUR 0,00

2. Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošie noteikumi Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami
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Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļā, Finanšu un
grāmatvedības daļā, pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
3. Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošos noteikumus Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
34.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem
„Mucenieki” (kad.apzīm.8084 006 0289), „Andriņi” (kad.apzīm.8084 006 0094), „Elektro
līnijas” (kad.apzīm.8084 006 0087)
Izskatot Va/s "Latvijas Valsts ceļi", 12.01.2015. iesniegumu (reģ.Nr.90), par autoceļa A4
Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) uzlabošanas un attīstības projekta īstenošanai
nepieciešamajām pašvaldības zemēm:
1. no nekustamā īpašuma „Mucenieki”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006
0009, kadastra apzīmējums 8084 006 0289, atdalīt vienu zemes gabalu aptuveni 0,068 ha
platībā, veidojot jaunu zemes īpašumu;
2. no nekustamā īpašuma „Andriņi”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006
0094, kadastra apzīmējums 8084 006 0094, atdalīt vienu zemes gabalu aptuveni 0,293 ha
platībā, veidojot jaunu zemes īpašumu;
3. no nekustamā īpašuma „Elektro līnijas”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084
005 0192, kadastra apzīmējums 8084 006 0087, atdalīt vienu zemes gabalu aptuveni
0,073ha platībā, veidojot jaunus zemes īpašumus;
Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1) Pēc Va/s "Latvijas Valsts ceļi" pasūtījuma SIA „POLYROAD” ir izstrādājis skiču
projektu "Autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) uzlabošana un attīstība"
(A4 posms km 0,3 - 18,9) risinājumu aktualizācija un papildus detalizācija”, kas
saskaņots 2013.g.26.augustā.
2) 2.1. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.589, nekustamā īpašuma
„Mucenieki” īpašnieks ir Ropažu pagasta pašvaldība, reģ.Nr. 90000029039.
2.2. Nekustamais īpašums “Mucenieki”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084
006 0009, kopējā platība 89,09 ha, sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem.
2.3. 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 īpašumā „Mucenieki”, Mucenieki, Ropažu novads, ir paredzēts
dalītais zemes lietošanas mērķis: Parku un apstādījumu teritorrijas (ZPa), līnijbūvju
teritorijas (TL), rekreācijas un tūrisma attīstības teritorijas (A), jauktas ražošanas un
darījuma iestāžu teritorijas (JRD), darījumu iestāžu teritorijas (D), daudzstāvu dzīvojamā
teritorija (DzD).
3) 3.1. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000213998,
nekustamā īpašuma „Andriņi” īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, reģ.Nr.
90000029039.
3.2. Nekustamais īpašums “ Andriņi”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 006
0094, kopējā platība 0,7 ha.
3.3. 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 īpašumā „Mucenieki”, Mucenieki, Ropažu novads, paredzētais
zemes lietošanas mērķis: līnijbūvju teritorijas (TL).
4) 4.1. nekustamā īpašuma „Elektro līnijas” tiesiskais valdītājs ir Ropažu novada
pašvaldība, reģ.Nr. 90000029039.
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4.2. Nekustamais īpašums “Elektro līnijas”, Mucenieki, Ropažu novads, kadastra
Nr.8084 006 0094, kadastra apzīmējums 8084 006 0087, kopējā platība 0,5419 ha.
4.3. 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 īpašumā „Elektro līnijas”, Mucenieki, Ropažu novads, paredzētais
zemes lietošanas mērķis: līnijbūvju teritorijas (TL).
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar Ropažu
novada domes 25.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma
grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”,
Uzklausot deputātu diskusijas, sēdes vadītājs Z.Blaus ierosina šo jautājumu neskatīt, jo
nepieciešams veikt pamatīgāku izpēti.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības būvvaldei noskaidrot informāciju par to, cik tālu ir projekts
un kādas ir iespējas mainīt tehnisko risinājumu. Rezultāti jāprezentē marta Attīstības
komitejas sēdē.

35.§
Par atļauju savienot amatus Ievai Dišlerei
Ievērojot Ropažu novada domes 28.01.2015. lēmumu Nr. 24.§, ar kuru I.Dišlere ievēlēta
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijā, kā arī I.Dišleres iesniegumu, kurā lūgts
atļaut savienot lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekļa amatu ar Ropažu
novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa amatu un Ropažu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes amatu, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. un 8.1 pantu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut Ievai Dišlerei savienot lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekļa
amatu ar Ropažu novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa amatu un
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes amatu.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt I.Dišlerei.

36.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 17.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto S.J. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.480, par viņas bērna K.J.
personas kods /personas kods/ un par auklītes Antoņinas Greidānes personas kods /personas
kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443101315 pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju.
Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014.gada lēmumu protokols Nr. 17, 28.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
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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, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
5. Noslēgt līgumu ar Antoņinu Greidāni personas kods /personas kods/ reģistrācijas
apliecības Nr443101315 sākot no 2015.gada 17.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
6. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Antoņinu
Greidāni.
8. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Antoņinai Greidānei, /adrese/;
- S.J., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.

37.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam Zigurdam Blauam
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Z.Blaua 18.02.2015. iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ropažu novada domes priekšsēdētājam Zigurdam Blauam ikgadējo
atvaļinājumu no 24.02.2015. līdz 27.02.2015.
2. Uzdot Ropažu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā (no 24.02.2015. līdz
27.02.2015) viņa darba pienākumus veikt Ropažu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antonam Cibuļskim.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Personāla lietu pārzinei M.Grīgai.

38.§
Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes protokolā Nr.2, 11.§
Sakarā ar radušos kļūdu Ropažu novada domes 28.01.2015.sēdes protokolā Nr.2, 11.§
ceturtā un piektā lēmuma 1.punktā,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes protokola Nr.2, 11.§ ceturtā lēmuma 1.punktu
izteikt šādi: Noslēgt līgumu ar Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas
apliecības Nr.443301029 sākot no 2015.gada 25.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
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2. Ropažu novada domes 28.01.2015. sēdes protokola Nr.2, 11.§ piektā lēmuma 1.punktu
izteikt šādi: Noslēgt līgumu ar Elzu Drīliņu personas kods /personas kods/ reģistrācijas
apliecības Nr.433100893 sākot no 2015.gada 10.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
39.§
Par degvielas limita palielināšanu T.Suveizdai
Izskatot Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas ierosinājumu, kurā lūgts palielināt darba
vajadzībām nepieciešamās degvielas limitu no 60 L uz 80 L sakarā ar to, ka T.Suveizdai
palielinājies darba apjoms, pamatojoties uz MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66.
punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu
un 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta
izmantošanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No 2015. gada 01. februāra Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta aprūpētājai mājās
Tatjanai Suveizdai palielināt degvielas limitu līdz 80 L mēnesī, Sociālā dienesta pakalpojuma
„Aprūpe mājās” nodrošināšanai.
2. Finanšu līdzekļus degvielas iegādei paredzēt no Sociālā dienesta budžeta.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Juridiskai daļai.

40.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada MARTA
Dzīvokļu komisijas sēde
11.03.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
11.03.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
10.03.2015.
plkst.15.00
Finanšu komitejas sēde
17.03.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
10.03.2015.
plkst.13.00
Domes sēde
24.03.2015.
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.
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Ropažu novada domes 23.02.2015. sēde slēgta plkst. 1810
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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