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Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada februāra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1,
Ropaži, Ropažu novads ar B.M.T.V.
4. Par M.M. saistību pārņemšanu un parāda par aprūpes pakalpojuma sniegšanu A.D.
Pansionātā „Rauda” nomaksu
5. Par R.S. samaksas apmēru bērniem K.S. un E.S. par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma
sniegšanu
6. Par Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centra „Silakrogs”, multifunkcionālā
centra „Tumšupe” un multifunkcionālā centra „Kākciems” nolikuma apstiprināšanu
7. Prezentācija: „Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru „Silakrogs” un
„Tumšupe” darba pārskats par 2014.gadu”
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
8. Par Zaķumuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
9. Par bibliotēku reorganizācijas pabeigšanu
Attīstības komitejas atzinumi
10. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar E.G. Finanšu
komitejas atzinumi
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes prospekts 2-18, Zaķumuiža,
Ropažu novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu M.M.
12. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.K.
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zītari 3-20, Tumšupe, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu S.A.
15. Par zemes vienības „Liģeri - 3”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 016 0108
īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
16. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar M.M.
17. Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes
Finanšu komitejas atzinumi
18. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību izdevumu daļējai segšanai
19. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību un treniņprocesa izdevumu
daļējai segšanai
20. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību un treniņprocesa izdevumu
daļējai segšanai
21. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju

22. Par Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par Autotransporta izmantošanu”
apstiprināšanu jaunā redakcijā
23. Par nolikuma „Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība piešķir stipendijas Ropažu
vidusskolas 10.-12. klases skolēniem” apstiprināšanu
24. Par Ropažu novada izglītības iestāžu direktoru (vadītāju) vērtēšanas nolikumu
25. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 12-4, Ropaži, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu L.B.
26. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
27. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Priedes 5-33, Silakrogs, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu E.N.
28. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības valdījumā RN „Ciemats” SIA
29. Par Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu
30. Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības RN „Ciemats” SIA un SIA „Vilkme”
2014.gada pārskatu pieņemšanu zināšanai
31. Par štata vietas izveidošanu Ropažu vidusskolā
32. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu Ropažu novada būvvaldē”
pieņemšanu
33. Par pārstāvību V.Š. prasībā pret Ropažu novada pašvaldību
34. Par Saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” un Saistošiem noteikumiem Nr.4 „Par
pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām”
35. Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
36. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
37. Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
38. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ķivuļi” – 4, Gaidas, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu E.M.
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
39. Par S.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
40. Par A.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
41. Par zemes ierīcības projekta pārapstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ezerlejas”,
Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 015 0050
42. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Bauli”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsoņa vārda
43. Diskusija par automašīnas iegādi Saimniecības daļai. Iespējamie risinājumi un
priekšlikumi
44. I.Zundes darba pārskats par 2014.gadu
45. Diskusija par sporta laukuma projektu Ropažu novada vidusskolai
46. Par projekta „Datorklase Ropažu mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu
47. Par atļauju Ingrīdai Amantovai savienot amatus
48. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
49. Par automašīnas valdījuma līguma noslēgšanu ar P.Volkoviču
50. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada APRĪLĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada Sociālajā dienestā „Dzīpari”, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu
novadā.
Ropažu novada domes 24.03.2015. sēde sasaukta plkst. 1600
Ropažu novada domes 24.03.2015. sēde atklāta plkst. 1605
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

administrācijas
darbinieki:

-

iestāžu vadītāji:

-

nepiedalās:

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

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
Būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš (sēdi pamet plkst.1900)
IT speciālists Jānis Rencis (sēdi pamet plkst.1700)
Attīstības daļas vadītājs Valdis Valtenbergs
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
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks (sēdi pamet
plkst.1750)
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš (sēdi pamet plkst.1705)
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
Ivars Gailītis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aivars Oleksāns (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere
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Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 24.03.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
24.03.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 24.03.2015. sēdes darba kārtību.
1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada februāra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības J.Baklāns sniedz atskaiti par domes 2015.gada februāra
lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 23.02.2015. saņemto V.M., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Priedes 3, dzīvoklis 2, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts,
ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.03.2015.
Ņemot vērā, ka V.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”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr. 19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis 2, Silakrogs, Ropažu novads,
īres līgumu ar V.M. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
2. V.M. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumus divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža ar SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. V.M. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 4,50 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 3,08, kopā EUR 7,58 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133) vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
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V.M., /adrese/;
SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.02.2015. saņemto L.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 1, dzīvoklis 13, Silakrogs, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums beigsies 31.03.2015.
Ņemot vērā, ka L.S. ģimene ir sociāli mazaizsargāta un ir maznodrošināta, ko apliecina
05.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.7 par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.12.2015. 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 pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 1, dzīvoklis 13, Silakrogs, Ropažu novadā
īres līgumu ar L.S. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
2. L.S. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumus divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas
brīža ar SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. L.S. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 3,57 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 4,88, kopā EUR 8,45 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133) vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
L.S., /adrese/;
SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 16, dzīvoklis Nr.7, istaba Nr.1,
Ropaži, Ropažu novads ar B.M.T.V.
Pamatojoties uz 23.02.2015. Ropažu novada domes lēmumu Nr.3, 4.§ „Par sociālās
dzīvojamās platības Rīgas iela 16, dzīvoklis 7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu novads,
piedāvāšanu B.M.T.V.”,„1. Piedāvāt, B.M.T.V. personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienu istabu sociālā
dzīvojamā platībā Rīgas iela 16, dzīvoklis 7,istaba Nr.1, kopējā platība 23,90 m², centrālā
apkure, Ropaži, Ropažu novads, (pirmais stāvs)”
10.03.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests parādīja B.M.T.V. sociālo dzīvojamo
platību Rīgas iela 16, dzīvoklis 7, istaba Nr.1, kopējā platība 23,90 m², centrālā apkure, Ropaži,
Ropažu novads, (pirmais stāvs) ar koplietošanas koridoru, virtuvi un sanitāro mezglu.
10.03.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma B.M.T.V. iesniegumu ar
piekrišanu ierādītai dzīvojamai platībai Rīgas iela 16, dzīvoklis 7, istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu
novads.
Ņemot vērā, ka B.M.T.V. ir sociāli mazaizsargāta persona (persona ar I. grupas invaliditāti,
represēta persona), 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 pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu, noteikšanu”.
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska izsaka priekšlikumu, sakarā ar to, ka B.M.T.V. ir par
iepriekšējo sociālo dzīvojamo platību īres līgums līdz 31.03.2015., lai nepārklātos mēneši, tad
papildināt lēmumu ar vienu punktu šādā redakcijā: „Ar 31.03.2015. izbeigt sociālās dzīvojamās
platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 12, dzīvoklis 17, istaba Nr.4, īres līgumu ar
B.M.T.V.”
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar papildinājumiem,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 31.03.2015. izbeigt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 12,
dzīvoklis 17, istaba Nr.4, īres līgumu ar B.M.T.V.
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 16, dzīvoklis 7,
istaba Nr.1, īres līgumu ar B.M.T.V. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
3. B.M.T.V. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumus divu nedēļu laikā no lēmuma
saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”, SIA „Ciemats” iecirknī „Granīti”, Ropaži, Ropažu
novads
4. B.M.T.V. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
5. B.M.T.V. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,79 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 4,12 kopā EUR 5,91 mēnesī.
6. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
7. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, Rīgas iela 16, dzīvoklis 7,
Ropaži, Ropažu novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
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Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
9. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē „Granīti”, Ropaži, Ropažu
novads) vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
10. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma.
11. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
B.M.T.V., /adrese/;
SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.

Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka ar šo lēmumu sociālais dzīvoklis Rīgas ielā 16-7, tiek
atbrīvots, līdz ar to lūdz uz 2015.gada aprīļa Attīstības komitejas sēdi sagatavot priekšlikumus
par šī dzīvokļa izmantošanas mērķiem kā arī iesaka dzīvoklim noņemt sociālās dzīvojamās
platības statusu.

4.§
Par M.M. saistību pārņemšanu un parāda par aprūpes pakalpojuma sniegšanu A.D.
Pansionātā „Rauda” nomaksu
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests 02.03.2015. saņēma Engures novada
domes Pansionāta „Rauda” vēstuli par M.M. maksājumu saistību.
Pansionāts „Rauda” aicina izvērtēt situāciju pēc sekojošiem apstākļiem: 13.01.2010. gadā starp
Pansionātu „Rauda” un Ropažu novada pašvaldību tika noslēgts līgums Nr.7 par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai A.D., personas
kods /personas kods/. Ar līgumu pašvaldība apņēmās segt klienta aprūpes noteiktos izdevumus
ar nosacījumu, ka klienta aprūpes izdevumu daļu līdz pilnai uztur maksai sedz arī persona,
M.M., personas kods /personas kods/, dzīvojoša, /adrese/.
Kopš 2014.gada aprīļa klienta A.D. aprūpes izdevumi tiek segti tikai no Ropažu novada
pašvaldības puses, otra puse, persona M.M., savu maksājumu daļu nav veikusi, līdz ar to, par
klienta aprūpi ir izveidojies parāds, kas uz 2015.gada 01.februāri sastāda 253,52 EUR.
03.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests veica M.M. apsekošanu dzīves vietā.
Konstatēts, ka persona izturējās piesardzīgi, mājā iekšā nelaida. Persona mājā dzīvo viena. Ir
vientuļa pensionāre. Ienākumi - vecuma pensija EUR 341,81. Tuvākie radinieki ir brāļa meita
L.K., kas dzīvo /adrese/.
09.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests kopā ar kaimiņieni V.J., kurai M.M.
uzticas, veica atkārtotu personas M.M. apsekošanu dzīves vietā.
Konstatēts, ka M.M. ir pasliktinājies veselības stāvoklis, kas izpaužas kā izteikti atmiņas
traucējumi. M.M. neatceras par maksājumu veikšanu. Nav vedusi transporta līdzekli uz
tehnisko apskati.
Sociālā dienesta darbiniece darbam ar pieaugušām personām Agnese Alksne 23.02.2015. un
02.03.2015. telefoniski sazinājās ar M.M. brāļa meitu L.K., kura apliecina, ka M.M. ir
pasliktinājusies atmiņa, un ka persona drīzumā nespēs dzīvot viena.
Ņemot vērā to, ka M.M. ir pasliktinājies veselības stāvoklis un to, ka A.D. nav M.M. 1. pakāpes
radiniece, Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska izsaka
priekšlikumu, Ropažu novada pašvaldībai uzņemties M.M. saistības un parādu EUR 253,52
nomaksāt no Ropažu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, kods 7213.
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Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldība uzņemas M.M., personas kods /personas kods/, deklarēta
/adrese/, saistības par laika periodu no 01.04.2014. līdz 31.01.2015. Engures novadā
Pansionātā „Rauda”, kas saistīti ar personas A.D. sociālās aprūpes pakalpojumu
sniegšanu.
2. Izveidojušos parādu EUR 253,52 par A.D., personas kods /personas kods/, Engures
novada Pansionātā „Rauda”, samaksāt no Ropažu novada pašvaldības Sociālā budžeta
līdzekļiem, kods 7213
3. Ar 01.02.2015. Ropažu novada pašvaldībai noslēgt līgumu ar Engures novada Pansionātu
„Rauda” par A.D., personas kods /personas kods/, sociālās aprūpes pakalpojumiem
Engures novada Pansionātā „Rauda” pilnā apmērā .
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Engures novada, Smārdes pagasta, Pansionātam „Rauda”, LV 3101;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5.§
Par R.S. samaksas apmēru bērniem K.S. un E.S. par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma
sniegšanu
Pamatojoties uz Ropažu Bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Zundes vienpersonisku 29.11.2013.
gada lēmumu Nr.1-6/52.2013. „Par K.S. aizgādības tiesību pārtraukšanu R.S.”, Ropažu
Bāriņtiesas 19.02.2014. lēmumu Nr.1-6/10.2014. „Par K.S. pārtraukto aizgādības tiesību
atjaunošanu R.S.” - „Neatjaunot K.S., personas kods /personas kods/, pārtrauktās aizgādības
tiesības mātei R.S.” un Ropažu Bāriņtiesas 26.02.2014. lēmumu Nr.1-6/12.2014 par K.S.
ievietošanu M.K. audžuģimenē un Ropažu Bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Zundes vienpersonisku
16.07.2014. lēmumu Nr.1-6/27.2014.
„Par E.S. aizgādības tiesību pārtraukšanu R.S.”, Ropažu Bāriņtiesas lēmumu 30.07.2014. Nr.16/29.2014 „Par pārtraukto E.S. aizgādības tiesību atjaunošanu Ritai Skurbei” - „Neatjaunot
E.S., personas kods /personas kods/, pārtrauktās aizgādības tiesības mātei R.S., personas kods
/personas kods/” un Ropažu Bāriņtiesas 30.07.2014. lēmumu Nr.1-6/30.2014. „Par E.S.
ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē”,
Ņemot vērā 20.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālās dienesta darbinieces darbam ar
ģimenēm un bērniem L.Spilvas informāciju, ka R.S. bija sastādīts personas individuālās
sociālās rehabilitācijas plāns. R.S. ir vairākkārtīgi aicināta ierasties uz sarunām Sociālajā
dienestā, bet persona nav ieradusies un nav līdzdarbojusies savas situācijas uzlabošanā.
Bērnu vecāku – mātes R.S. gadījums neatbilst nevienam no Bērnu tiesību aizsardzības likuma
30. panta trešā daļā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, kad bērna vecāks ir atbrīvots no
samaksas par bērnam noteikto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības 30. pantu, MK Pamatojoties uz 18.03.2014. MK
Noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un
apmēru” 2. punktu – „Samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto
pakalpojumu ir naudas summa, kas vienāda ar MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam” un 10.punktu, MK 1501.2013. Noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.1. un 2.2. punktu un Ropažu novada domes 27.01.2010.
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saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Ropažu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sākot ar 01.03.2015. noteikt R.S., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta
/adrese/, veikt samaksu par bērniem: K.S., personas kods /personas kods/, sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu M.K. audžuģimenē (EUR 108,00) un E.S., personas
kods /personas kods/, par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošā sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā Ogres novada bērnu namā „Laubere” (EUR
108,00), - kopā EUR 216,00 (divi simti sešpadsmit euro) apmērā mēnesī .
2. Samaksa pārskaitāma uz Ropažu novada pašvaldības bankas norēķinu kontu:
Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000029039
A/S Swedbank
Valmieras filiāle,
kods: HABALV22,
konts: LV 54 HABA 0551 0133 8368 7
Norāde: Par K.S. un E.S.
3. Norēķinu periods par iepriekšējo mēnesi ir nākamā mēneša 10. datums.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
R.S., /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.§
Par Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centra „Silakrogs”, multifunkcionālā
centra „Tumšupe” un multifunkcionālā centra „Kākciems” nolikuma apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītājas Daigas Jokstes
sagatavoto Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra „Silakrogs”, multifunkcionālā
centra „Tumšupe” un multifunkcionālā centra „Kākciems” nolikumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra „Silakrogs”,
multifunkcionālā centra „Tumšupe” un multifunkcionālā centra „Kākciems” nolikumu.
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7.§
Prezentācija: „Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru „Silakrogs” un
„Tumšupe” darba pārskats par 2014.gadu”
Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste ir apkopojusi
informāciju par multifunkcionālo centru „Silakrogs” un „Tumšupe” darbu 2014.gadā.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 11.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
8.§
Par Zaķumuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva iesniegumu par Zaķumuižas
pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un saskaņā ar to, ka pamatskolas
pirmskolas rekonstrukcija ir noslēgusies, ir veiktas izmaiņas Zaķumuižas pamatskolas nolikumā,
paredzot, ka Zaķumuižas pamatskolas izglītības programmas tiek realizētas Priedes ielā 1-1,
Silakrogā un Skolas ielā 3, Zaķumuižā,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
- Priekšsēdētāja vietniekam Izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskism.

9.§
Par bibliotēku reorganizācijas pabeigšanu
Ropažu novada domes 2014.gada 17.decembra sēdē nolemts:
1) Uzsākt Kākciema bibliotēkas reorganizāciju, pārveidojot to par Ropažu novada bibliotēkas
ārējo apkalpošanas punktu.
2) Uzsākt Zaķumuižas bibliotēkas reorganizāciju, pārveidojot to par Ropažu novada bibliotēkas
Zaķumuižas filiāli.
2015.gada 21.janvārī saņemts Latvijas Bibliotēku padomes atzinums, kurā atbalstīta
bibliotēku reorganizācija.
Ropažu novada bibliotēka izstrādājusi Ropažu novada bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas
lietošanas noteikumus, kā arī saskaņā ar Darba likuma 97. pantu, kas nosaka, ka darbinieks un
darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties, panākta vienošanās ar bibliotēkas
darbiniekiem par izmaiņām darba pienākumos.
Bibliotēkas likuma 4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir šis likums,
likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku
nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs.
Bibliotēkas likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem
ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi.
Pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās
pašvaldības dome.
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Bibliotēkas likuma 6.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē
un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
Bibliotēkas likuma 21.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka bibliotēkas lietošanas noteikumi
reglamentē kārtību, kādā veicama bibliotekārā apkalpošana, kādā iespieddarbi un citi dokumenti
nododami lietotājiem un lietojami, nosaka bibliotēku bezmaksas un maksas pakalpojumu veidus,
bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, iespieddarbu vai citu dokumentu
vērtības, zaudējumu atlīdzības un kavējuma naudas noteikšanas un atlīdzināšanas kārtību
lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas un citos gadījumos,
kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus. Bibliotēkas lietošanas noteikumus
izstrādā, ievērojot šo likumu, citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas
dibinātājs.
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reorganizēt Kākciema bibliotēku, pārveidojot to par Ropažu novada bibliotēkas ārējo
apkalpošanas punktu, vienlaikus saglabājot esošās bibliotēkas funkcijas, uzdevumus un
pakalpojumus.
2. Reorganizēt Zaķumuižas bibliotēku, pārveidojot to par Ropažu novada bibliotēkas
Zaķumuižas filiālbibliotēku, vienlaikus saglabājot esošās bibliotēkas funkcijas, uzdevumus
un pakalpojumus.
3. Apstiprināt Ropažu novada bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas lietošanas kārtības
noteikumus (sk. pielikumu).
4. Uzdot Ropažu novada bibliotēkas vadītājas p.i. A.Pinkovskai domes lēmumu un Ropažu
novada bibliotēkas nolikuma kopiju iesniegt Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu
nodaļai attiecīgu izmaiņu veikšanai Bibliotēku reģistrā.
5. Uzdot Ropažu novada bibliotēkas vadītājas p.i. A.Pinkovskai organizēt darba līgumu
pārslēgšanu ar bibliotēkas darbiniekiem.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
Ropažu novada bibliotēkai;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības administrācijas vadītājai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Juridiskajai daļai.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
10.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar E.G.
Izskatot E.G., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada 09.oktobra
iesniegumu Nr.2144, par mazdārziņa Nr.R – 302 zemes nomas līguma noslēgšanu, un sakarā ar
to, ka par šo mazdārziņu uz vienu gadu (no 01.01.2014-31.12.2014.) tika noslēgts nomas līgums
ar U.U., bet pēc līguma termiņa beigām U.U. turpināt nomu vairs nevēlas, un E.G. uztur spēkā
savā iesniegumā minēto lūgumu, par zemes gabala iznomāšanu, pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
11

kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu Prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Nr.R-302, Kadastra Nr. 8084 009 0623, aptuvenā
platība 730,62 m² ar E.G., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.G., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. E.G., personas kods /personas kods/, līdz 30.04.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
8. Ja līdz 30.04.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.05.2015. automātiski zaudē
spēku.

11.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes prospekts 2-18, Zaķumuiža,
Ropažu novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu M.M.
Izskatot M.M., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 20.02.2015. iesniegumu
Nr.490, kurā viņš izteica lūgumu noslēgt īres līgumu un vēlmi iegādāties pašvaldības dzīvokli
adresē: Vidzemes prospekts 2-18, Zaķumuiža, Ropažu novads, kuru pašlaik īrē no pašvaldības,
tika konstatēts, ka M.M. īres tiesības uz šo dzīvokli ir piešķirtas 26.08.2009. Ropažu novada
domes sēdē Nr.10, 57.§ „Par īres tiesību piešķiršanu”, un pamatojoties uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; un 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 Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes prospekts 2-18, Zaķumuiža,
Ropažu novads, atsavināšanas procesa uzsākšanai M.M., 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:
M.M., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

12.§
Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
Izskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldības
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu un pamatojoties uz:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;
2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu - Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno dokumenti,
kas apliecina nostiprināmās tiesības;
3. Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot
uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata;
4. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījums Nr.1236 Nekustamais īpašums „Vidzemes
prospekts 2”, Zaķumuiža, Ropažu novads, saistīts ar zemesgabalu ar kadastra Nr.8084 008
0260, platība 0,201 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: 3-stāvu dzīvojamās mājas ar 24
dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 1271,00 m2, dzīvojamās mājas kopējā
platība 1814,00 m2. Nekustamā īpašuma „Vidzemes prospekts 2” – 18, īpašnieks ir Ropažu
novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.
5. Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa Nr.21, kurā dzīvokļa
īpašumam Nr.18 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 377/12710
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa
īpašumu:
Dzīvokļa adrese
Vidzemes prospekts 2 18, Zaķumuiža, Ropažu
novads.
2.

Platība m2

Kopīpašuma domājamā
daļa
377/12710

37,70

Atbildīga par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
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3.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

13.§
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.K.
Izskatot I.K., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015.gada 17.februāra
iesniegumu Nr.445, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus par neapbūvētām zemes
vienībām Zaķumuižā:
1. Kadastra Nr. 80840080358, platība 0,068 ha,
2. Kadastra Nr. 80840080490, platība 0,004 ha,
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt uz laiku no 01.03.2015. līdz 29.02.2020. Lauku apvidus zemes nomas līgumus,
par pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar Kadastra Nr. 80840080358, platība 0,068
ha un Kadastra Nr. 80840080490, platība 0,004 ha, ar I.K., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Lauku apvidus zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
I.K., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7.
I.K., personas kods /personas kods/, līdz 30.04.2015. noslēgt Lauku apvidus zemes
nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš
sazvanoties pa tālr. 67918525.
8. Ja līdz 30.04.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.05.2015. automātiski zaudē
spēku.
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14.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zītari 3-20, Tumšupe, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu S.A.
Izskatot S.A., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 23.02.2015. iesniegumu
Nr.499, kurā viņa izteica vēlmi iegādāties pašvaldības dzīvokli adresē: Zītari 3-20, Tumšupe,
Ropažu novads, kuru pašlaik īrē no pašvaldības, un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā
likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; un 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 Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
Deputāte R.Gremze jautā, vai parādi par šo dzīvokli Ropažu novada pašvaldībai un RN
„Ciemats” SIA ir nomaksāti.
Sēdes vadītājs Z.Blaus vēršas ar šo jautājumu pie izpilddirektora J.Baklāna, kurš apstiprina, ka
parādi ir nomaksāti.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zītari 3-20, Tumšupe, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanai S.A., /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:
S.A., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

15.§
Par zemes vienības „Liģeri - 3”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 016 0108
īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot N.Z., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas
reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2015.gada 20.februārī (Nr.489) ar lūgumu
pārdot viņam Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību: „Liģeri - 3”, Ropažu
novads, kadastra apzīmējums 8084 016 0108, aptuvenā platība ir 0,9373 ha (platība tiks
precizēta veicot uzmērīšanu), jo uz šīs zemes vienības atrodas viņam 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 – tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
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atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā;
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības
„Liģeri - 3”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 016 0108, atsavināšanas procesa
uzsākšanai N.Z., personas kods /personas kods/, aptuvenā platība ir 0,9373 ha (platība tiks
precizēta veicot uzmērīšanu).
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:
N.Z., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Būvvaldei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

16.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar M.M.
Izskatot M.M., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015.gada 23.februāra
iesniegumu par mazdārziņa Nr. R – 308 zemes nomas līguma pārreģistrēšanu, sakarā ar sievas
D.Ā.M. nāvi, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiskas darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Nr. R -308, Kadastra Nr. 8084 009 0623, aptuvenā
platība 371,07 m² ar M.M., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
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4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
M.M., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Juridiskajai daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. M.M., personas kods /personas kods/, līdz 30.04.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
8. Ja līdz 30.04.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.05.2015. automātiski zaudē
spēku.

17.§
Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes
Izskatot Ķekavas novada domes 13.02.2015. vēstuli Nr. 1-7/15/307, kurā lūgts paziņot
vai Ropažu novada pašvaldība vēlas iegādāties Ķekavas novada pašvaldībai piederošās 821
kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” par kopējo cenu 2 342,00
EUR, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
5. panta pirmo daļu,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikties no Ķekavas novada pašvaldībai piederošo 821 kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” iegādes.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Ķekavas novada pašvaldībai.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
18.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību izdevumu daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, reģ.Nr.40008162599, juridiskā adrese Viršu
iela 7 – 82, Rīga, LV 1035, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada
iedzīvotājus dalībai starptautiskās sacensībās Lietuvā, un ievērojot Ropažu novada pašvaldības
nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un
sporta organizācijām” (jaunā redakcija apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015.
lēmumu Nr.15, protokols Nr.3) 2.1. un 5.3.1. punktus, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
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Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3, un
Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 1600,00 EUR biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”,
reģ.Nr.40008162599, juridiskā adrese Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads,
LV 5120, /informācija/, sporta sacensību izdevumu daļējai segšanai no Ropažu Sporta
centra budžeta līdzekļiem, kas paredzēti šādām personām:
400,00 EUR L.L.K., personas kods /personas kods/, /adrese/;
400,00 EUR S.T., personas kods /personas kods/, /adrese/;
400,00 EUR S.T., personas kods /personas kods/, /adrese/;
400,00 EUR E.V., personas kods /personas kods/, /adrese/.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
Biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, Viršu iela 7 – 82, Rīga, LV
1035;
Ropažu Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
L.K., /adrese/;
S.T. un S.T., /adrese/;
E.V., /adrese/.
19.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību un treniņprocesa izdevumu
daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
G.B. mātes D.P. un tēva K.B. iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņas dēla, Ropažu
novada iedzīvotāju, profesionālās sporta deju nodarbības un, ievērojot Ropažu novada
pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada
sportistiem un sporta organizācijām” (jaunā redakcija apstiprināta ar Ropažu novada domes
23.02.2015. lēmumu Nr.15, protokols Nr.3) 3.2.punkta, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3, un
Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo lēmums nav saskaņā ar Nolikumu.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 300,00 EUR Biedrībai „Deju studija Daugava”, reģ.Nr.40008094540,
juridiskā adrese: Tallinas iela 52-15, Rīga, LV 1001, /informācija/, G.B., personas kods
/personas kods/, /adrese/, sporta deju sacensību un treniņprocesa izdevumu daļējai
segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
Biedrībai „Deju studija Daugava”, Tallinas iela 52-15, Rīga, LV 1001;
Ropažu Sporta centram;
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Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
G.B., /adrese/.
20.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību un treniņprocesa izdevumu
daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
E.B. (adrese /adrese/) iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņa meitu N.B. (personas kods
/personas kods/), Ropažu novada iedzīvotāju, daiļslidošanas sacensībām un treniņprocesa
atbalstam, un ievērojot Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu
un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām” (jaunā redakcija
apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015. lēmumu Nr.15, protokols Nr.3) 2.1. un 3.2.
punktus, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3, un
Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo lēmums nav saskaņā ar Nolikumu.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 300,00 EUR biedrībai „Slidotprieks” reģ.Nr.40008148222,
juridiskā adrese: Ābeļu iela 1, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads,
/informācija/, N.B. daiļslidošanas sporta sacensību un treniņprocesa izdevumu daļējai
segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt
Biedrībai „Slidotprieks”, Ābeļu iela 1, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads,
LV 5052;
Ropažu Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
E.B., /adrese/.

21.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 27.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto K.V. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.565 par viņas bērna J.A.V.
personas kods /personas kods/ aukles pakalpojuma izmantošanu, par auklītes Ilzes Gabrēnas
personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības Nr.4-3/15-180 pakalpojuma maksas daļēju
kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes
28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei”, un pamatojoties uz
MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3, un
Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Ilzi Gabrēnu personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.4-3/15-180 sākot no 2015.gada 27.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 Ilzi Gabrēnu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ilzei Gabrēnai, /adrese/;
- K.V., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
- Priekšsēdētāja vietniekam Izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
22.§
Par Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par Autotransporta izmantošanu”
apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde
kārto grāmatvedības uzskaiti”, likumu „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, un izskatot
aktualizētos nolikuma „Par Autotransporta izmantošanu” priekšlikumus,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze jautā, ar ko atšķiras nolikuma „Par Autotransporta izmantošanu” jaunā
redakcija no iepriekš apstiprinātās versijas.
Administrācijas vadītāja S.Grūbe atbild, ka izmaiņas ir ieviestas 3.3. punktā, kas nosaka, ka
darbiniekiem, kuriem nav noslēgts auto transporta izmantošanas līgums, izmantojot savu
automašīnu darba vajadzībām, degviela tiek atmaksāta.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības nolikumu „Par Autotransporta
izmantošanu” (pielikumā).
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai par nolikuma
izmaiņām informēt pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
3. Noteikt, ka Ropažu novada pašvaldības nolikums „Par Autotransporta izmantošanu” stājas
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Noteikt, ka ar šī nolikuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Ropažu novada pašvaldības
nolikums „Par Autotransporta izmantošanu”, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes
22.10.2014. lēmumu Nr.15, prot. Nr.20.
23.§
Par nolikuma „Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība piešķir stipendijas Ropažu
vidusskolas 10.-12. klases skolēniem” apstiprināšanu
Izskatot Ropažu vidusskolas izstrādāto nolikumu par „Kārtība, kādā Ropažu novada
pašvaldība piešķir stipendijas Ropažu vidusskolas 10.-12. klases skolēniem” un apstiprināto
2015.gada pašvaldības budžetu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas
4.punktā noteikto,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
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Deputāte K.T.Hēla ierosina nolikumā veikt izmaiņas 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī vai novērtēšanas periodā ir virs 7 ballēm, un vērtējumi
mācību priekšmetos nav zemāki par 6 ballēm;”,
[..]
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis ierosina nolikuma
7. punktu un 7.2. apakšpunktu izslēgt no nolikuma, un 7.1. apakšpunktu pievienot pie 6.punkta
kā 6.5. apakšpunktu, līdz ar to veikt izmaiņas 11.punktā un 15. punktā.
[..]
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu 16. punktu izteikt jaunā redakcijā: „Ropažu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejai ir tiesības piešķirt stipendiju par īpašiem
sasniegumiem olimpiādēs, sacensībās un citos pasākumos.”
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar visām iepriekš minētajām
izmaiņām nolikumā,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(V.Šlēgelmilhs).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība piešķir stipendijas
Ropažu vidusskolas 10.-12. klases skolēniem”
2. Lēmums stājas spēkā par stipendiju izvērtēšanu un izmaksu sākot ar 2015.gada 5.janvāri.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu vidusskolai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Priekšsēdētāja vietniekam Izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
Sēdes pārtraukums 1705 – 1715.
24.§
Par Ropažu novada izglītības iestāžu direktoru (vadītāju) vērtēšanas nolikumu
Izskatot Ropažu novada domes 23.02.2015. protokols Nr.3, 13§ par komisijas
izveidošanu izglītības iestāžu direktoru (vadītāju) novērtēšanu un materiālās stimulēšanas
kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva iesūtīto izglītības
iestāžu direktoru (vadītāju) vērtēšanas nolikuma redakciju.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un
sporta jautājumos A.Cibuļska priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru (vadītāju) novērtēšanas nolikumu (pielikumā),
direktora (vadītāja) darba kvalitātes novērtēšanas lapu (pielikumā) un direktora (vadītāja)
darba kvalitātes novērtēšanas kritērijus (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 24.martu.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu ar pielikumiem nosūtīt:
Izglītības iestāžu direktoriem (vadītājiem);
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Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļiem;
Priekšsēdētāja vietniekam Izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
Izpilddirektoram;
Administrācijas vadītājai.

25.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 12-4, Ropaži, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu L.B.
Izskatot L.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 09.03.2015. iesniegumu
Nr.651, kurā viņa izteica lūgumu izskatīt iespēju pārdot viņai dzīvokli adresē: Rīgas iela 12-4,
Ropaži, Ropažu novads, kuru pašlaik īrē no pašvaldības, pamatojoties uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; un 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 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 12-4, Ropaži, Ropažu
novads, atsavināšanas procesa uzsākšanai L.B., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt nekustamā
īpašuma vērtēšanu, pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai
noteikt nosacīto cenu;
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
L.B., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

26.§
Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
Izskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldības
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu un pamatojoties uz:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;
2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno dokumenti,
kas apliecina nostiprināmās tiesības;
3. Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot
uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata;
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4. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1277 Nekustamais īpašums Rīgas iela 12,
Ropaži, Ropažu novads, saistīts ar zemesgabalu ar kadastra Nr. 8084 009 0356, platība
0,191 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: 3 - 4 stāvu dzīvojamās mājas ar 22 dzīvokļu
īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 1600,00 m2, dzīvojamās mājas kopējā platība
2081,10 m2. Nekustamā īpašuma „Rīgas iela 12” – dzīv. 4, īpašnieks ir Ropažu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.
5. Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa Nr. 26, kurā dzīvokļa
īpašumam Nr. 4 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 547/16000
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļa
īpašumu:
Dzīvokļa adrese
Platība m2
Kopīpašuma domājamā daļa
Rīgas iela 12 – dzīv.4, 54,70
547/16000
Ropaži, Ropažu novads.
2. Atbildīga par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
27.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Priedes 5-33, Silakrogs, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu E.N.
Izskatot E.N., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 12.03.2015. iesniegumu Nr.
690, kurā viņš izteica lūgumu pārdot viņam dzīvokli adresē: Priedes 5-33, Silakrogs, Ropažu
novads, jo ir noslēgts īres līgums, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 4. panta 4. daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis,
ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma
45.pantā noteiktajā kārtībā; un 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 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze jautā, vai par šo dzīvokli ir nomaksāti visi parādi, jo pēc 05.03.2014.
ievietotās informācijas e-deputātā par šo dzīvokli ir parāds RN „Ciemats” SIA 744,30 EUR.
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka droši vien vienošanās par parādu atmaksu tiek pildīta.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka par vienošanos nav informācijas, bet iepriekš
dome lēma, ka dzīvokļiem, kuriem ir parādi, ņemot vērā, ka ir iespējamas problēmas ar maksāt
spēšanu, šādus lēmums uz domes sēdi nevirza.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu, ka lēmumam var pievienot vienu punktu, kurā
nosaka, ka lēmums stājas spēkā pēc parādu nomaksas.
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Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis piekrīt deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikumam, ka šo
nosacījumu var pievienot pie lēmuma pirmā punkta.
Sēdes vadītājs Z.Blaus lūdz turpmāk skatīties un pārbaudīt šādus lēmumus pirms virzīšanas uz
domes sēdi un aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar papildinājumiem 1.punktā šādā
redakcijā: „Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Priedes 5-33, Silakrogs, Ropažu
novads, atsavināšanas procesa uzsākšanai E.N., personas kods /personas kods/ pēc parādu
nomaksas.”
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Priedes 5-33, Silakrogs, Ropažu
novads, atsavināšanas procesa uzsākšanai E.N., personas kods /personas kods/ pēc parādu
nomaksas.
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 Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.N., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
28.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības valdījumā
RN „Ciemats” SIA
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna priekšlikumu
optimizēt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, nododot valdījumā pašvaldības
kapitālsabiedrībai RN „Ciemats” SIA Pielikumā Nr. 1 minētos nekustamos īpašumus, kā arī
pamatojoties uz apstākli, ka pašvaldības dzīvojamās telpas un citu nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu jau veic pašvaldības kapitālsabiedrības RN „Ciemats” SIA un SIA „Vilkme”,
saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka publiska persona savu mantu nodod privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka pielikumā ir virkne īpašumu, kuriem, kā,
piemēram, īpašumam „Žagatiņas” lēmuma 3.punkts paredz, ka Kapitālsabiedrībai RN „Ciemats”
SIA, nosaka apsaimniekošanas maksas, vai tiek apzināts, ka ar šādu lēmumu tiks audzēti parādi
kapitālsabiedrībai, jo tur neviens nemaksās.
Izpilddirektors J.Baklāns skaidro, ka, lai būtu vienots princips par līgumu slēgšanu, šādā
gadījumā ar RN „Ciemats” SIA tiks noslēgts līgums par apsaimniekošanu.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka 3.punkts nosaka, ka Kapitālsabiedrība RN
„Ciemats” SIA, nosaka apsaimniekošanas maksu.
Izpilddirektors J.Baklāns skaidro, ka viss paliks kā līdz šim, tikai ar 2015.gada 1.aprīli tiks
iekasēta īres un apsaimniekošanas maksa no „jēdzīgiem” dzīvokļiem.
Deputāte R.Gremze atbild, ka lēmumā nav rakstīts, ka no „jēdzīgiem” dzīvokļiem, bet gan no
visiem.
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Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka šobrīd valdījumā tiek nodoti ne tikai nejēdzīgie dzīvokļi, bet
visi dzīvokļi.
Deputāte R.Gremze rosina izvērtēt to, un jautā, kas šajā situācijā maksās par šiem dzīvokļiem,
Sociālais dienests?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka ir pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka, ka Sociālais
dienests daļu maksās.
[..]
Izpilddirektors J.Baklāns turpina skaidrot, ka šobrīd tas nozīmē, ka juridiski īres līgumus slēdz
RN „Ciemats” SIA un RN „Ciemats” SIA nav jēgas pielemt apsaimniekošanas maksu,
piemēram, 5,00 EUR par 1m2, ja viņi zina, ka būs parāds, pēc būtības tur arī neko
neapsaimniekos.
Deputāte R.Gremze jautā, kādēļ tad tiek lemts pat to, ka kapitālsabiedrība RN „Ciemats” SIA
nosaka apsaimniekošanas maksu. Apsaimniekošanas maksai ir arī speciāls Nolikums, pēc kura
viņiem ir jānosaka šī apsaimniekošanas maksa.
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka par apsaimniekošanas maksām nekāda Nolikuma nav. Ir par
īres maksu Nolikums, kas arī šajā īres līgumā tiks ierakstīts, neatkarīgi vai RN „Ciemats” SIA
slēdz līgumu vai pašvaldība.
Deputāte R.Gremze jautā, par multifunkcionālo centru „Kākciems”, ka no šī izriet, ka viņiem arī
būs apsaimniekošanas maksa, un vai tas ir paredzēts budžetā?
Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska atbild, ka ir paredzēti visi komunālie maksājumi un līdz šīm
tika maksāti visi RN „Ciemats” SIA piestādītie rēķini un ja būs apsaimniekošana, tad nāksies arī
maksāt.
Multifunkcionālo centru vadītāja D.Jokste atbild, ja multifunkcionālajā centrā „Tumšupe” ir šī
apsaimniekošanas maksa, tad jā, jo Multifunkcionālais centrs „Kākciems” tika pielīdzināts
multifunkcionālajam centrs „Tumšupe”.
Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka Sociālais dienests maksā apsaimniekošanas maksu par
visu ēku, multifunkcionālais centrs nemaksā.
Multifunkcionālo centru vadītāja D.Jokste secina, ka tad budžetā nav paredzēta
apsaimniekošanas maksa par multifunkcionālo centru „Kākciems”.
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 3 balsis (R.Gremze,
K.T.Hēla, M.Mucenieks).
Deputāte R.Gremze balsojumā atturas iepriekš minēto apsvērumu dēļ.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot RN „Ciemats” SIA bezatlīdzības valdījumā nekustamos īpašumus, kas uzskaitīti
(pielikumā);
2. Nekustamie īpašumi bezatlīdzības valdījumā nodoti uz nenoteiktu termiņu, nolūkā tos
apsaimniekot un slēgt telpu īres līgumus un atdodami pašvaldībai pēc pašvaldības
pieprasījuma.
3. Kapitālsabiedrībai RN „Ciemats” SIA, noteikt apsaimniekošanas maksas;
4. Uzdot Juridiskai daļai sagatavot atbilstošu vienošanos ar RN „Ciemats” SIA, par
nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības valdījumā.
5. Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam uzdot kontroli par šā lēmuma
izpildi.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Juridiskajai daļai;
RN „Ciemats” SIA;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
25

29.§
Par Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikums izstrādāts ar
mērķi noteikt Ropažu novada pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu
vadītāju, struktūrvienību vadītāju, darbinieku un pašvaldības izpilddirektora (kopā turpmāk –
darbinieki) darba izpildes novērtēšanas kārtību.
Darbinieka darba izpildes novērtējuma rezultāts tiks izmantots, lai pieņemtu lēmumu par
darbinieka mēnešalgas apmēra izmaiņām, prēmijas apmēra noteikšanai par darbinieka darbību un
tās rezultātiem, kā arī var tikt izmantots par pamatojumu piemaksas noteikšanai par personisko
ieguldījumu un darba kvalitāti.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikumu.
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus Ropažu novada pašvaldības
2012.gada 25.janvāra nolikumu „Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba samaksas
novērtēšana”.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Izpilddirektoram;
Pašvaldības iestāžu vadītājiem.

30.§
Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības RN „Ciemats” SIA un SIA „Vilkme”
2014.gada pārskatu pieņemšanu zināšanai
Pamatojoties uz iesniegtiem kapitālsabiedrību RN „Ciemats” SIA un SIA „Vilkme”
2014.gada pārskatiem,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze lūdz ievietot e-deputātā revidentu slēdzienu gan par SIA „Vilkmi”, gan par
RN „Ciemats” SIA.
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 1
balss (R.Gremze).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības RN „Ciemats” SIA
2014.gada pārskatu (pielikumā) ar finanšu rādītājiem:
- bilance uz 31.12.2104. – EUR 1 957 411
- pārskata perioda zaudējumi
– EUR 61 888
2. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vilkme”
2014.gada pārskatu ( pielikumā ) ar finanšu rādītājiem:
- bilance uz 31.12.2104. – EUR 1 467 504
- pārskata perioda zaudējumi
– EUR 16 195
3. Pārskatus auditējis SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
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Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
RN „Ciemats” SIA;
SIA „Vilkme”.
31.§
Par štata vietas izveidošanu Ropažu vidusskolā
Izskatot Ropažu vidusskolas direktora Pētera Salenieka iesniegumu par štata vienības
„medmāsa” izveidošanu un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.punkta 10. un
11.apakšpunktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze jautā vai skolas budžetā ir tāda nauda, vai tas tika paredzēts plānojot
budžetu?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka paredzēts nebija, bet Ropažu vidusskolas direktors, pārbīdot
dažas pozīcijas, atrada līdzekļus.
PII „Annele” vadītāja V.Eglīte precizē lēmuma pirmo punktu šādā redakcijā: „Izveidot Ropažu
vidusskolā jaunu štata vienību „Medmāsa” uz pusslodzi ar amatalgu 180,00 EUR mēnesī.”
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par lēmumu ar labojumiem pirmajā punktā.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot Ropažu vidusskolā jaunu štata vienību „Medmāsa” uz pusslodzi ar amatalgu
180,00 EUR mēnesī.
2. Finansējumu veikt no Ropažu vidusskolas budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu vidusskolas direktoram;
Priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
32.§
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu Ropažu novada būvvaldē”
pieņemšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes priekšlikumu par pašvaldības nodevu
ieviešanu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu Ropažu novada būvvaldē,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze jautā, vai šajos Saistošajos noteikumos novadā deklarētām personām ir
paredzētas arī atlaides?
Administrācijas vadītāja S.Grūbe atbild, ka šajā kontekstā tas netika skatīts.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis izsaka priekšlikumu, ka Saistošo noteikumu 6.punktu var
papildināt ar to, ka tiek piešķirtas atlaides Ropažu novadā deklarētām personām un reģistrētiem
uzņēmumiem.
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Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu šobrīd atstāt Saistošos noteikumus esošā redakcijā un
aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu Ropažu novada būvvaldē” (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas uzdot
Personālvadības un lietvedības daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu Ropažu
novada laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ropažu
novada laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv.
33.§
Par pārstāvību V.Š. prasībā pret Ropažu novada pašvaldību
2014.gada 16.aprīlī V.Š. iesniedzis prasības pieteikumu pret Ropažu novada pašvaldību
par zaudējumu atlīdzību 224 813,74 EUR apmērā saistībā ar zemes gabala „Silringi”
privatizācijas procesa pārkāpšanu.
Ņemot vērā lietas sarežģītību, tika nolemts uzaicināt juridisko pakalpojumu sniedzējus
iesniegt finanšu piedāvājumus par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvības nodrošināšanu
civillietā.
Piedāvājumus iesnieguši divi uzaicinātie pretendenti – SIA „Juridicum” un Zvērinātu
advokātu birojs „IUSTUS”.
SIA „Juridicum” par iepazīšanos ar lietas materiāliem, konsultācijām, nepieciešamo
paskaidrojumu, pieteikumu un citu dokumentu noformēšanu un iesniegšanu tiesā, dokumentu izprasīšanu,
pārstāvību visās tiesu instancēs un citu darbību veikšanu noteikuši cenu 5 000.00 EUR.
SIA "Juridicum" kolektīvam ir vairāk kā divdesmit gadus ilga pieredze tiesvedībā un civillietās. Bez tam
Ropažu novada pašvaldība jau iepriekš veiksmīgi sadarbojusies ar SIA „Juridicum” pārstāvjiem dažādos
tiesvedības procesos.
Zvērinātu advokātu biroja „IUSTUS” pārstāvis – advokāts Viesturs Zauls par iepazīšanos ar lietas
dokumentāciju, nepieciešamo paskaidrojumu, pieteikumu un citu dokumentu noformēšanu un iesniegšanu
tiesā, dokumentu izprasīšanu un citu darbību veikšanu, kas veicami līdz tiesas procesa uzsākšanai, kā arī
par pārstāvību visās tiesas instancēs noteicis cenu 5170 EUR apmērā, kā arī papildus 500 EUR gadījumā,
ja tiek noslēgts mierizlīgums.
Zvērinātu advokātu biroja „IUSTUS” advokāta V.Zaula pieredze ir astoņpadsmit gadi. Iepriekšēja
sadarbība ar advokātu V.Zaulu nav bijusi.

Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetā tiesvedības procesiem finanšu līdzekļi ir
paredzēti 2000 EUR apmērā.
Ņemot vērā minēto, kā arī Attīstības komitejā O.Ašmaņa sniegto informāciju un
Attīstības komitejā pausto atbalstu par līgumu slēgšanu ar SIA „Juridicum” par juridisko
pakalpojumu sniegšanu,
Deputāts J.Grigaļūns lūdz Juridiskās daļas vadītāju O.Ašmani pieslēgties šai lietai un sadarboties
ar advokātu biroju.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (R.Gremze,
M.Mucenieks).
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Deputāts M.Mucenieks balsojumā atturas, jo nav informēts par lietas būtību.
Deputāte R.Gremze: „Balsojumā atturos, jo minētais juridiskais birojs SIA „Juridictum”
pārstāvēja pašvaldību tiesvedībā kurā es vērsos pret pašvaldību par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu un kurā mana prasība pilnā apjomā tika apmierināta.”.
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No rezerves fonda budžeta līdzekļiem piešķirt papildus finansējumu 3 000 EUR apmērā
tiesvedības izmaksu segšanai.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
34.§
Par Saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” un Saistošiem noteikumiem Nr.4 „Par
pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām”
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu – „Dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi” un izvērtējot Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētājas R.Gremzes ieteikumu ieviest jaunus pabalsta veidus – pabalstu politiski
represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un
vairāk gadu sasniegušām personām”,
pabalstu politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem 30,00 EUR gadā;
pabalstu 80 gadu sasniegušām personām 15,00 EUR gadā;
pabalstu 85 gadu sasniegušām personām 20,00 EUR gadā;
pabalstu 90 gadu sasniegušām personām 30,00 EUR gadā;
pabalstu 95 gadu sasniegušām personām 40,00 EUR gadā;
100 un vairāk gadu sasniegušām personām 100,00 EUR gadā,
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska sagatavoja projektus Saistošiem
noteikumiem „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem” un Saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un
vairāk gadu sasniegušām personām”. (pielikumos)
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte K.T.Hēla izsaka priekšlikumu mainīt pabalstu lielumus un uzskata, ka 100 EUR ir par
daudz.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka šādu iedzīvotāju Ropažu novadā nav daudz.
Deputāte K.T.Hēla jautā, ka šajos Saistošajos noteikumos nav atrunāts par pabalsta piešķiršanu
dāvanu kartes formā, piemēram, no aptiekas vai veikala, kā iepriekš tika runāts.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka nodokļi
tik un tā par to ir jāmaksā un pēc kā izvērtēs, kam piešķirs naudu vai dāvanu karti.
Deputāte K.T.Hēla atbild, ka naudu nepiešķirs nevienam, bet visiem tiks izsniegtas dāvanu
kartes vai no veikala vai aptiekas.
[..]
Zaķumuižas pamatskolas direktors I.Grigorjevs izsaka savu komentāru, ka saistībā ar dāvanu
karti var viegli atrisināt. Attiecināt dāvanu karti uz visiem novada uzņēmumiem, un uzņēmējs
samaina saņemto dāvanu karti pret naudu pašvaldībā.
Deputāts J.Ķezis atbild, ka tad ir nepieciešams domes lēmums par to, ka pašvaldība atļauj
iepirkties vienā otrā vai trešajā novada veikalā.
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Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka savu komentāru, ka izdot dāvanu karti, ar kuru var iepirkties pie
vietējiem uzņēmējiem, var - TIKAI praktiski, to būs neiespējami realizēt. Un piedāvā savu
priekšlikumu naudas pabalstu apmēriem 80 gadi - 20,00 EUR; 85 gadi 30,00 EUR; 90 gadi 40,00
EUR un 95 gadi 50,00 EUR.
[..]
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu šo jautājumu atkārtoti izskatīt sociālo jautājumu sēdē.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nav laika atlikt šo jautājumu un rosina atbalstīt pabalstu naudas
formātā.
[..]
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu mainīt pabalstu apmērus jubilāriem šādā redakcijā:
pabalstu 80 gadu sasniegušām personām 25,00 EUR gadā;
pabalstu 85 gadu sasniegušām personām 30,00 EUR gadā;
pabalstu 90 gadu sasniegušām personām 35,00 EUR gadā;
pabalstu 95 gadu sasniegušām personām 40,00 EUR gadā;
100 un vairāk gadu sasniegušām personām 100,00 EUR gadā,
un aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar izmaiņām Saistošajos noteikumos „Par pašvaldības
pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām”
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” (pielikumā).
2. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un
vairāk gadu sasniegušām personām” (pielikumā)
3. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” un Saistošie noteikumi Nr.4 „Par
pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ropažu vēstis”
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus
Nr.3 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem” un Saistošos noteikumus Nr.4 „Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95;
100 un vairāk gadu sasniegušām personām”, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, zināšanai.
5. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.3 un Saistošos
noteikumus Nr.4 publicēšanu laikrakstā „Ropažu vēstis” un Ropažu novada pašvaldības
mājas lapā.
35.§
Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu
Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”
nosacījumiem, kā arī, izvērtējot Ropažu novada iestāžu vadītāju ierosinājumus, ir precizēts
Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (turpmāk nolikums).
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Ir precizēts arī nolikuma pielikums „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”. Salīdzinājumā
ar 2014.gada 22.oktobra Ropažu novada domes ārkārtas domes sēdē apstiprinātajām izmaiņām
nolikuma pielikumā „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” ir veiktas šādas izmaiņas:
- precizēta mēnešalgu grupa, tai atbilstošais līmenis un amatalgas līmenis amatam „Sociālā
dienesta vadītājs”;
- precizēti amata nosaukumi darbiniekiem, kuri veic aprūpi mājās, t.sk. samazināts vienību
skaits;
- amatam „Bāriņtiesas loceklis” precizēts amatalgu līmenis, norādot minimālo un
maksimālo pieļaujamo stundu likmi.
- likvidēts amats – Zaķumuižas bibliotēkas vadītājs;
- pievienots amats – Zaķumuižas filiālbibliotēkas vadītājs;
- likvidēts amats – Kākciema bibliotēkas vadītājs;
- pievienots amats – Bibliotekārs (ārējie apkalpošanas punkti);
- precizēta mēnešalgu grupa, tai atbilstošais līmenis un amatalgas līmenis amatam „Ropažu
sporta centra vadītājs”;
- amatam „Apsardzes dežurants” precizēts amatalgu līmenis, norādot minimālo un
maksimālo pieļaujamo stundu likmi;
- palielināta slodze jauktā kora „Ropaži” diriģentam;
- pievienots amats „Bērnu vokālās studijas vadītājs”;
- pievienots amats „Fotostudijas vadītājs”;
- pievienots amats „Līnijdeju vadītājs”.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Administrācijas vadītāja S.Grūbe sniedz skaidrojumu par to, ka Juridiskās daļas vadītājs
O.Ašmanis ir precizējis Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu, līdz ar to tas ir jaunā redakcijā, bet būtība paliek nemainīga.
Deputāte R.Gremze aktualizē jautājumu par to, ka Kultūras un izglītības centrā ir amats
„Kultūras un izglītības centra vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos”, kādēļ šāds amats
nav Sporta centrā.
Administrācijas vadītāja S.Grūbe atbild, ka par šo jautājumu varēs atgriezties aptuveni pēc
mēneša, jo šobrīd tiks uzsākta darbinieku novērtēšana visās iestādēs, tai skaitā arī Sporta centrā,
balstoties no vadītāju priekšlikumiem, tiks veiktas izmaiņas.
Deputāte R.Gremze lūdz ņemt to vērā, jo Sporta centra pārzinis pilda līdzīgas funkcijas kā
Kultūras un izglītības centrā „Kultūras un izglītības centra vadītājas vietnieks saimnieciskajos
jautājumos”.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu
un tā pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”;
2. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes 2. sēdes lēmumu
Nr. 4, Prot. 22.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
Ropažu novada domes iestāžu vadītājiem;
Ropažu novada pašvaldības personāla lietu pārzinim.
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36.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 12.03.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos A.K. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumus par viņa bērnu H.K. personas kods /personas
kods/ un K.K. personas kods /personas kods/ aukles pakalpojuma izmantošanu, par auklītes Vaira
Duncīte personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības Nr.4-3/14-997 pakalpojuma
maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu
novada domes 28.08.2014. lēmumu protokols Nr. 17, 28.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par
pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei”, un
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Vairu Duncīti personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.4-3/14-997 sākot no 2015.gada 12.marta līdz 2015.gada 31.decembrim par aukles
pakalpojumu sniegšanu.
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 Vairu Duncīti.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Vairai Duncītei, /adrese/;
- A.K., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
37.§
Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 09.03.2015. elektronisko vēstuli, kurā lūgts
izskatīt pielikumā pievienotās zemes vienības, lai pašvaldība pieņemtu atbilstošus lēmumus, kā
arī, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantu, 6. panta astoto daļu, un likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 18. pantu, pārejas noteikumu 3. punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka šajā lēmumā ir virkne vienību, par kurām jau tika
pieņemti lēmumi par piekritību Ropažu novada pašvaldībai un 2014.gada decembra domes sēdē
tika runāts, ka atkārtotus lēmumus par atkārtotām lietām vairs nepieņems. Otra būtiska lieta, ka
šīs elektrolīnijas nav piekritīgas Ropažu novada pašvaldībai, tas ir rezerves fondā ieskaitāmas.
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka Valsts zemes dienestam nav datu par šo zemes vienību
piekritību, tādēļ tiek virzīts šāds lēmums.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka šie lēmumi ir pieņemti un tie ir spēkā esoši, tas,
ka lēmumi nav nosūtīti nenozīmē, ka domei atkārtoti jāpieņem lēmumi.[..]. 09.03.2015. vēstulē
no Valsts zemes dienesta nebija teikts, ka ir jānosaka par piekritību Ropažu novada pašvaldībai,
bet bija jāizvērtē.
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Sēdes vadītājs Z.Blaus ierosina šo jautājumu atlikt un atkārtoti sagatavot uz 2015.gada aprīļa
domes sēdi,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 1
balss (A.Cibuļskis).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to atkārtoti 2015.gada aprīļa domes sēdē.

38.§
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ķivuļi” – 4, Gaidas, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu E.M.
Izskatot E.M., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 16.03.2015. iesniegumu
Nr.717, kurā viņa izteica lūgumu pārdot viņai dzīvokli adresē: „Ķivuļi” - 4, Ropažu novads, jo ir
noslēgts īres līgums, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta
4. daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
un 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 17.03.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ķivuļi” - 4, Gaidas, Ropažu novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanai E.M., 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 Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.M., /adrese/;
Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Nekustamā īpašuma un mantas atsavināšanas komisijai;
Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
39.§
Par S.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 09.03.2015. E.E., personas kods /personas kods/ iesniegumu
par S.M., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 24.03.2015. sēdē (Prot. Nr.4):
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konstatēja –
No 12.01.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki,
Ropažu novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 09.03.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-7”,
dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/11) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 19.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62,
Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 19.03.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, 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”;

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt S.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt S.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.E. 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, S.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.
40.§
Par A.M. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 09.03.2015. E.E., personas kods /personas kods/ iesniegumu
par A.M., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
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dzīvesvietu adresē – „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes 24.03.2015. sēdē (Prot. Nr.4):
konstatēja –
No 12.01.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki,
Ropažu novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 09.03.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-7”,
dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu (Nr. 11-4/10) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 19.martam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62,
Mucenieki, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 19.03.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, 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”;

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt A.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt A.M., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Jaunceltnes 2 k-7”, dz.62, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
E.E. 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, A.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.
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41.§
Par zemes ierīcības projekta pārapstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ezerlejas”,
Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 015 0050
Izskatot 19.02.2015. Ropažu novada pašvaldībā saņemto J.T., personas kods /personas
kods/, iesniegumu ar reģ. Nr.473, par zemes ierīcības projekta pārapstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Ezerlejas”, Ropažu novads (kad.Nr. 8084 015 0050, kad. apzīm. 8084 015 0050), un
klāt pievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts apstiprināts 25.04.2007. sēdē Nr.5, 24.§.
2. Zemes ierīcībai pakļautās īpašuma sastāvā esošās zemes vienības „EZERLEJAS”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 015 0050, zemes vienības kadastra apz.: 8084
015 0050, platība 12,75 ha.
3. Nekustamā īpašuma, saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.
100000178848, īpašnieks: J.T., personas kods /personas kods/.
4. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi ar
kredītsaistībām.
5. Zemes ierīcības projekta mērķis ir atdalīt vienu zemes vienību.
6. Situācija dabā nav mainījusies un atdalāmā platība atbilst teritorijas plānojumam.
7. Galvenais esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis:
7.1. 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.
7.2. Saskaņā ar spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums
atrodas - retināta savrupmāju apbūve (DzS2).
Deputāte R.Gremze izsaka precizējumu, ka nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir kods 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot deputātus par šo lēmumu ar iepriekš minētajiem
precizējumiem,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Virzīt lēmumprojektu uz domes sēdi un pārapstiprināt nekustamā īpašuma „Ezerlejas”
zemes ierīcības projektu.
2. Zemes ierīcības projektā paredzētais nosaukums:
Proj.
zemes
vienības
plānā
„A”

Zemes vienības nosaukuma
priekšlikums

Nosaukums

Platība
(ha)

Nekustamo
īpašumu
lietošanas
mērķis
0101

„Ezermalas”, Kangari,
Nosaukums
4.22
Ropažu novads
(piešķirams jauns)
„B”
„Ezerlejas”, Kangari,
Nosaukums
8.53
0101
Ropažu novads
(saglabājams esošais)
Kods 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
J.T., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (2.ekspl.);
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
42.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Bauli”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsoņa vārda
Izskatot N.D., personas kods /personas kods/, 2015.gada 12.marta iesniegumu ar reģ.Nr.680,
ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma „Bauli”, Ropažu novads, reģistrācijai Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā uz N.D. vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1) Darījumu apliecinoši dokumenti – 2015.gada 9.marta pirkuma līgums.
2) Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000132314, nekustamā
īpašuma „Bauli” īpašnieks ir SIA „NIF Zemes īpašumi”, reģ.Nr. 40103255348.
3) Pārdevējs: SIA „NIF Zemes īpašumi”, reģ.Nr. 40103255348, Republikas laukums 2A,
Rīga, LV 1010, kuras vārdā saskaņā ar 17.07.2012. Pilnvaru, kas reģistrā iereģistrēta ar
Nr.4287, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Oskars Melecis;
4) Pircējs – N.D., personas kods /personas kods/, adrese: /adrese/, ir Krievijas Federācijas
pilsonis.
5) Pircējs pērk nekustamo īpašumu „Bauli”, Ropažu novads, kadastra numurs Nr. 8084 012
0092, kas sastāv no zemes gabala 0,1887 ha platībā.
6) Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem
Nr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes lēmumu Nr.03,&40
nekustamā īpašuma „Bauli”, Ropažu novads, zeme atrodas – mežaparka apbūves
teritorijā (MDz).
7) Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pants
nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis
(R.Gremze, K.T.Hēla).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bauli”, Ropažu novads, kadastra numurs Nr. 8084 012
0092, kas sastāv no zemes gabala 0,1887 ha platībā, iegūšanai īpašumā uz KF pilsoņa
N.D. vārda, noteikt zemes izmantošanas mērķi – Neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
2. Pēc apstiprināšanas domes sēdē uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
N.D., /adrese/;
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084;
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, adrese Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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43.§
Diskusija par automašīnas iegādi Saimniecības daļai. Iespējamie risinājumi un
priekšlikumi
Ropažu novada izpilddirektors J.Baklāns sniedz iespējamos risinājumus un priekšlikumus
par automašīnas iegādi Saimniecības daļai, kā arī izsaka priekšlikumu iegādāties jaunu
automašīnu, kura būtu papildus aprīkota ar iespēju ievietot invalīdu ratiņus.
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus no rezerves fonda līdz 3 000 EUR apmērā automašīnas iegādei.
2. Uzdot Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru.

44.§
I.Zundes darba pārskats par 2014.gadu
Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde sniedz informāciju
par paveikto darbu 2014.gadā,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai

45.§
Diskusija par sporta laukuma projektu Ropažu novada vidusskolai
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
A.Cibuļskis, sniedz priekšlikumu par sporta laukuma rekonstrukciju Ropažu novada vidusskolai,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(V.Šlēgelmilhs).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt līguma slēgšanu par tehniskā projekta izstrādi, un tai skaitā Ropažu
vidusskolas 400 m gara skolas stadiona ar tribīnēm skiču projekta izstrādi.

46.§
Par projekta „Datorklase Ropažu mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu
Ropažu novada pašvaldības Ropažu mūzikas un mākslas skola ir sagatavojusi projekta
pieteikumu „Datorklase Ropažu mūzikas un mākslas skolā” iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla
fondā mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” projektu konkursā, ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām 8259,15 EUR
(astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi). Valsts Kultūrkapitāla
fondam nav prasība pēc pašvaldības līdzfinansējuma. Projektu plānots īstenot 2015.gadā.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena
„Kultūra” (RV3) uzdevumiem „Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos” (U8) un „Veicināt
kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu” (U10).
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Projekta mērķis ir datorklases labiekārtošana, lai mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
tiktu nodrošināta mūsdienīga un konkurētspējīga izglītība. Projekta ietvaros tiek paredzēts
iegādāties 4 datorus ar programmatūru.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Projekta pieteikumu „Datorklase Ropažu mūzikas un mākslas skolā” iesniegt Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas ir 8259,15 EUR (astoņi tūkstoši divi simti
piecdesmit deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu mūzikas un mākslas skolai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

47.§
Par atļauju Ingrīdai Amantovai savienot amatus
Izskatot Ropažu novada domes deputātes Ingrīdas Amantovas 11.03.2015. iesniegumu,
kurā lūgts atļaut savienot Ropažu novada domes deputātes amatu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas
direktores amatu, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 6. un 8.1 pantu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”nav.
Deputāte I.Amantova balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut Ingrīdai Amantovai savienot Ropažu novada domes deputātes amatu ar Murjāņu
sporta ģimnāzijas direktores amatu.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt I.Amantovai.

48.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Rolanda Felkera, Initas Bartkevičas un Evas Stāveres iesniegumus, kuros lūgts
noslēgt līgumus par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu pašvaldības funkciju
realizēšanai vai veikt izmaiņas jau noslēgtajos līgumos, saistībā ar autotransporta nomaiņu,
saskaņā ar MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu
novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada
pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumus par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādītajām
personām:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Rolands Felkers, personas kods /personas kods/, /adrese/
LAND ROVER DISCOVERY, CZ 9073
SALLJGMF8MA118355
1996, tilpums nav norādīts
Dīzeļdegviela
9,1 litri
Līdz 70 litri
01.03.2015. - 31.12.2015.
Sabiedriskā kārtība
Ropažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Eva Stāvere, personas kods /personas kods/, /adrese/
TOYOTA COROLLA VERSO, JV1179
NMTEB16R8ORO67145
2007, 2,0L
Dīzeļdegviela
6,3 litri
Līdz 50 litri
01.03.2015. - 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
„Rodenpois” pedagoģiskā darba nodrošināšanai

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Inita Bartkeviča, personas kods /personas kods/, /adrese/
FORD MONDEO, VB-E1124
WF0GXXGBBGBP39197
2012, 2,0 L
Dīzeļdegviela
5,9 litri
Līdz 50 litri
01.03.2015.- 31.12.2015.
Ropažu bibliotēkas
Ropažu novada bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu darba
nodrošināšanai.

2. Noteikt, ka iepriekš noslēgtie līgumi par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar
Rolandu Felkeru un Evu Stāveri zaudē spēku ar 28.02.2015.
3. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstošu līgumu noslēgšanu ar lēmuma 1. punktā
minētajām personām.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

49.§
Par automašīnas valdījuma līguma noslēgšanu ar P.Volkoviču
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna priekšlikumu par
automašīnas RENAULT TRAFIC valdījuma līguma pārslēgšanu ar P.Volkoviču, nosakot
degvielas patēriņa limitu gada, nevis mēneša, ietvaros, saskaņā ar 22.10.2014. Ropažu novada
pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada
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pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt automašīnas valdījuma līgumu ar zemāk norādīto personu:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Automašīnas marka, Reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš gadā
Līguma termiņš
Mērķis
Autotransporta stāvvieta ārpus normālā darba
laika

Pēteris Volkovičs, personas kods /personas kods/,
/adrese/
RENAULT TRAFIC, FP 9064
VF1JLDCA65Y107895
2005, 1,9 L
Dīzeļdegviela
8 litri
Līdz 3000 litri
01.03.2015. – 31.12.2015.
Ropažu novada pašvaldības saimnieciskās un
organizatoriskās darbības nodrošināšanai
„Kalnulaimnieki”, Augšciems, Ropažu novads, LV
2135

2. P.Volkovičam, pamatojoties uz 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības noteikumu
„Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība” 2.2. punktu, ir tiesības pašvaldības
autotransportu izmantot nokļūšanai no darba vietas uz dzīves vietu un otrādi.
3. Iepriekš noslēgtais valdījuma līgums ir spēkā līdz 2015.gada 28.februārim.
4. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstoša līguma noslēgšanu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

41

50.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada APRĪLĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
15.04.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
15.04.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
14.04.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
20.04.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
14.04.2015.
plkst.13.00
Domes sēde
23.04.2015.
plkst.16.00
Administratīvās komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Bāriņtiesas sēde
pēc nepieciešamības
Revīzijas komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības
Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju
sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.
Ropažu novada domes 24.03.2015. sēde slēgta plkst. 1915

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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