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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēde
2015.gada 29.jūlijā

Nr.11

Darba kārtība:
1. Administrācijas vadītājas atskaite par domes 2015.gada jūnija lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 7, Tumšupe, Ropažu
novads ar A.B.
3. Par I.V. ģimenes reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo
māju reģistrā
4. Par L.R. un Z.V. reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo
māju reģistrā
5. Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
6. Par sociālā dzīvokļa maiņu I.L. no Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12,Tumšupe, Ropažu novads uz
Zītari 5, dzīvoklis Nr. 21, Tumšupe, Ropažu novads
7. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.13, Tumšupe, Ropažu
novads, ar I.V.
8. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.12, Tumšupe, Ropažu
novads, ar L.R. un Z.V.
9. Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19,istabas Nr.1, Ropaži, Ropažu novads,
sadalīšanu divās atsevišķās istabās, nosakot istabu numerāciju Nr. 1 un Nr. 1A
10. Par sociālā dzīvokļa maiņu no Zītari 5, dzīvoklis Nr.20, Tumšupe, Ropažu novads, uz
Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, istaba Nr. 1A ,Ropaži, Ropažu novads, A.A.Ž.
Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas
atzinumi
11. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam treniņprocesa izdevumu daļējai
segšanai
12. Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību
13. Par finansiālo palīdzību SIA „Baltic Ring 333” Starptautiska mēroga sacensību
organizēšanu
14. Par Zaķumuižas pamatskolas direktora
vietas izpildītāja iecelšanu un konkursa
izsludināšanu uz Zaķumuižas pamatskolas direktora vietu
15. Par finansiālu atbalstu L.S. sacensību izdevumu daļējai segšanai
16. Par Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieka saimniecības jautājumos mācību maksas
daļēju kompensāciju
17. Par M.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18. Par Ž.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
19. Par zemes vienоbu atdalорanu no nekustamв оpaрuma „Mucenieki”, kadastra Nr. 8084
006 0009, kadastra apzоmзjums Nr.8084 006 0289
20. Par nekustamā īpašuma „Jaundrēviņi - 2”, Ropažu novads, Kadastra apzīmējums 8084
009 0444, atsavināšanu

21. Par zemes vienības „Kūlas”, Kadastrta Nr. 8084 009 0308, aptuvenā platība 0,305 ha
iznomāšanu
22. Par zemes vienības „Starpgabals”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 011 0165
atsavināšanas procesa uzsākšanu
23. Par nekustamā īpašuma „Starpgabals”, kadastra Nr. 8084 011 0165, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
24. Par zemes vienības „Jugla 61”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 004 0454
atsavināšanas procesa uzsākšanu
25. Par nekustamā īpašuma „Jugla 61”, kadastra Nr. 8084 004 0454, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
26. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu adresē: „Straumēni 2”- 3, Zaķumuiža, Ropažu novads,
un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
27. Par nekustamā īpašuma „Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads atsavināšanu
28. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Kākciema ciema teritorijā ar J.K. un
noslēgt ar S.Z.
29. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajam kamaniņsportistam
30. Par Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna
grozījumiem
31. Par paрvaldоbas kapitвlsabiedrоbas SIA „Ciemats” saimnieciskвs darbоbas izvзrtзрanas
un iespзjamo reorganizвcijas modeпu izstrвdes darba grupas papildināšanu
32. Par RN „Ciemats” SIA zāles pļaušanas cenu piedāvājumu
33. Par Ropažu novada pašvaldībai piederošās teritorijas ikdienas uzturēšanas noteikumu
apstiprināšanu
34. Par VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmu sakārtošanu
35. Par kapsētas apsaimniekošanu Ropažu novada pašvaldībā
36. Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījuma
un pielikuma apstiprināšanu
37. Par pabalsta piešķiršanu personas nāves gadījumā
38. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību izdevumu daļējai segšanai
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „CĪRUĻI”, ROPAŽU
NOVADS, kadastra Nr. 8084 009 0244
40. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smuidriņas”, Ropažu novadā,
lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
41. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zālītes”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
42. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežzeme”,
Mucenieki, Ropažu novads
43. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar A.Planderu
44. Par atļauju Ingrīdai Amantovai savienot amatus
45. Par SIA “Vilkme” zāles pļaušanas cenu piedāvājumu
46. Par atklāta ideju konkursa „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde” konkursa
termiņa pagarināšanu
47. Par komisijas izveidi
48. Par sabiedrisko padomi kapu apsaimniekošanas jautājumos
49. Par pašvaldības atbalstu Ukrainai
50. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību izdevumu daļējai segšanai
51. Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" 2. kārtas
projektu rezultātu apstiprināšanu
52. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada AUGUSTĀ

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 29.07.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 29.07.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Zigurds Blaus
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

administrācijas
darbinieki:

-

iestāžu vadītāji:

-

uzaicinātās
personas:

-

iedzīvotāji:

Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Administrācijas daļas vadītāja Signe Grūbe
Vides pārvaldības speciālists Jānis Blaus
Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Sabiedrisko attīecību daļas vadītāja Inga Koleča
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Ozola
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Projektu vadītāja Sanita Upīte
Attīstības daļas vadītājs Valdis Valtenbergs
Saimnieciskās daļas vadītājs Pēteris Volkovičs
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste
Kultūras centra vadītāja Sanita Megere - Klevinska
Ropažu novada bibliotēkas vadītājas p.i. Agnese Pinkovska
Ropažu novada vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš
Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes priesteris Andrejs
Tropučka
RN “Ciemats” SIA pārstāvis Andris Ezertēvs
Gints Š. /uzvārds nesaprotams/

Lolita Cimane
Rudīte Jermaloviča
Daiga Bērziņa
Sanita Bretšteina
Anda Kalniņa
Daiga Burmistre
Pēteris Grūbe
Ārija Kaļiņina
Ilga Dundure
Silvija Zīraka
Andis Harlamovs
Latviešu biedrības pārstāve Ditta Rietuma
Jānis Hansons
Ainars S. /uzvārds nesaprotams/
-

neieradās:

Sēdi protokolē:

Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus dod vārdu iedzīvotājai D.Rietumai no Latviešu biedrības, kas sniedz
informāciju par biedrības aktuālajiem jaunumiem.
Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 29.07.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
29.07.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 29.07.2015. sēdes darba kārtību.
1.§
Administrācijas vadītājas atskaite par domes 2015.gada jūnija lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības administrācijas vadītāja S.Grūbe sniedz atskaiti par domes
2015.gada jūnija lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 7, Tumšupe,
Ropažu novads ar Armandu Bergu
Pamatojoties uz 10.06.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.6.§
„Par sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novads piedāvāšanu
A.B.”- „ Piedāvāt A.B., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienistabas dzīvokli Nr. 7,
sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 27.00 m², malkas apkure, (otrais
stāvs).”.
06.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma A.B. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt piedāvātai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis 7, Tumšupe, Ropažu
novads.
Ņemot vērā, ka A.B., personas kods /personas kods/, ir persona, kura ir pēc soda izciešanas
atbrīvota no ieslodzījuma vietas, persona ir sociāli mazaizsargāta, kas dod tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei),
kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī, pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā
dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc
līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par
Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis Nr.7,
(kopējā platība 27,00 m²) īres līgumu ar A.B., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.08.2015. līdz 31.01.2016.
2. A.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā
Tumšupe, Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. A.B. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. A.B. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,35 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 2,77, kopā EUR 4,12 mēnesī.
5. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5 dz.1, Tumšupē, vienu
reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.B., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par I.V. ģimenes reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu
reģistrā
Izvērtējot 19.04.2015. M.Kuzmana, būvpraskses sertifikāts Nr. 20-6636, tehniskās apsekošanas
atzinumu mājām „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, kurā konstatēts, ka ēku vidējais
nolietojums ir 63%, kas liecina par atsevišķu konstrukciju un detaļu nedrošu lietošanu, kas ir
nedroši dzīvošanai un izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.06.2015. saņemto I.V., personas
kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, iesniegumu ar lūgumu ierādīt dzīvojamo
platību Tumšupē, sakarā ar to, ka dzīvojamā māja „Ārņi” ir sliktā tehniskā stāvoklī, un
pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu
novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem
nosacījumiem:
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un
nav iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt I.V., personas kods /personas kods/, ģimeni, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/,
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu:
- I.V., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.§
Par L.R. un Z.V. reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Izvērtējot 19.04.2015. M.Kuzmana , būvpraskses sertifikāts Nr. 20-6636, tehniskās apsekošanas
atzinumu mājām „Ārņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, kurā konstatēts, ka ēku vidējais
nolietojums ir 63%, kas liecina par atsevišķu konstrukciju un detaļu nedrošu lietošanu, kas ir
nedroši dzīvošanai un izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.06.2015. saņemto L.R., personas
kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, iesniegumu ar lūgumu ierādīt dzīvojamo
platību Tumšupē L.R. kopā ar meitu Z.V., sakarā ar to, ka dzīvojamā māja „Ārņi” ir sliktā
tehniskā stāvoklī.
Pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu
novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem
nosacījumiem:
10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav
iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu,

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt L.R., personas kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, kopā ar
meitu Z.V., personas kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu
nosūtīšanu:
- L.R., Z.V., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Pamatojoties uz 08.07.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu 3.§
„Par I.V. ģimenes reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā”- „Reģistrēt I.V. personas kods /personas kods/, ģimeni, deklarētā dzīvesvieta, /adrese/,
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, un Ropažu novada domes
sociālo jautājumu komitejas lēmumu 4§ „Par Z.V. un L.R. reģistrēšanu Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”- „Reģistrēt L.R., personas kods /personas
kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, kopā ar Z.V., personas kods /personas kods/, deklarēta
dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”,
pamatojoties uz 10.06.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu 11.§
„Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 14, Tumšupe, Ropažu
novads ar S.Ņ.”- „Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 14, (kopējā platība 31,80 m²) īres līgumu ar S.Ņ. uz laiku no 01.07.2015. līdz
31.12.2015.”, pamatojoties uz 08.07.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas
lēmumu 2.§ „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe,
Ropažu novads ar A.B.”- „Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari
5 dzīvoklis 7, (kopējā platība 27,00 m²) īres līgumu ar A.B., personas kods /personas kods/ uz
laiku no 01.08.2015. līdz 31.01.2016.”.Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 21.punktu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt I.V. personas kods /personas kods/, ģimeni, deklarētā dzīvesvieta, /adrese/,
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
2. Reģistrēt L.R., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta, /adrese/, kopā ar
Z.V., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”.
3. Izslēgt S.Ņ., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/ no Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.

4. Izslēgt A.B., personas kods /personas kods/, bez deklarētās dzīves vietas, no Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
5. Apstiprināt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā uz 10.06.2015.:
N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Adrese
deklarētā dzīvesvieta /adrese/

1.

Uzņemšanas
laiks
09.04.2014.

O.B.
2.
3.

V.K.
O.J.

pēdējā deklarētā dzīves vieta
/adrese/, faktiski dzīvo /adrese/
bez deklarētās dzīves vietas, pēdējā
deklarētā dzīves vieta 2009. gadā
bija /adrese/
/adrese/
/adrese/

11.06.2014.
27.05.2015.

I.V. ģimene
08.07.2015.
L.R.,
08.07.2015.
Z.V.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt
lēmuma nosūtīšanu:
 I.V., /adrese/;
 L.R., „/adrese/;
 Z.V., /adrese/;
 S.Ņ., /adrese/;
 A.B., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.
5.

6.§
Par sociālā dzīvokļa maiņu I.L. no Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12,Tumšupe, Ropažu novads uz
Zītari 5, dzīvoklis Nr. 21, Tumšupe, Ropažu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienestā 25.06.2015. saņemto I.L., personas kods
/personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ar lūgumu piešķirt lielāku sociālo dzīvojamo
platību. Ģimenē ir 4 personas, 2 ir bērni, dažāda dzimuma. Ģimene dzīvo vienistabas dzīvoklī ar
koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu. Viens no bērniem - meita, ir skolēns, kurai gulta un
mācību galds novietoti virtuvē. Sociālā darbiniece L.Spilva un sociālā pedagoģe L.Strode
Miķelsone lūdz rast iespēju ģimenei piedāvāt divistabu dzīvokli, kur būtu iespēja meitenei
nodrošināt savu istabu.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska izsaka viedokli, piedāvāt I.L.
veikt sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novads, maiņu uz
Zītari 5, dzīvoklis Nr. 21, Tumšupe, Ropažu novads, divistabu dzīvokli, trešajā stāvā, kopējā
platība 54,60 m².
Ņemot vērā, ka I.L. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, un ir trūcīga, ko apliecina 02.07.2015.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.98 par atbilstību trūcīgas
personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.07.2015. līdz 30.09.2015., 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 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 31.07.2015. pārtraukt atjaunoto īres līgumu Sociālā dzīvojamā platībā Zītari 5, dzīvoklis
Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novads.
2. Veikt sociālās dzīvojamās platības maiņu I.L., personas kods /personas kods/, no Zītari 5,
dz.12, Tumšupe, Ropažu novads uz Zītari 5, dz.21, Tumšupe, Ropažu novads.
3. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis
Nr.21,(kopējā platība 54,60 m²) īres līgumu ar I.L. uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.01.2016.
4. I.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe,
Zītari 5- 1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
5. I.L. deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
6. I.L. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,73 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 5,60 , kopā EUR 8,33 mēnesī.
7. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0.85 par personu.
8. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē „Granīti”, Ropaži,
Ropažu novads), vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5- 1, Tumšupē, vienu reizi
mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā.
9. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.L., /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.
7.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.13, Tumšupe,
Ropažu novads, ar I.V.
Pamatojoties uz 08.07.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.6.§
„Par sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 13, Tumšupe, Ropažu novads, piedāvāšanu I.V.”„Piedāvāt I.V., personas kods /personas kods/, ģimenei, iepazīties ar divistabu dzīvokli Nr. 13,
sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 54,60 m², malkas apkure,
pirmais stāvs”.
08.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska ierādīja I.V.
divistabu dzīvokli Nr. 13, sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 54,60
m², malkas apkure, pirmais stāvs”.
08.07.2015.Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma I.V. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt piedāvātajai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis 13, Tumšupe,
Ropažu novads.
Ņemot vērā, ka I.V. personas kods /personas kods/, ģimene ir sociāli mazaizsargāta, kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo

dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta
otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem,
un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši
tiesības īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu
Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis 13,
(kopējā platība 54,60 m²) īres līgumu ar I.V., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.09.2015. līdz 29.02.2016.
2. I.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā
Tumšupe, Zītari 5-1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. I.V. un ģimenes locekļiem deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. I.V. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,73 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 5,60, kopā EUR 8,33 mēnesī.
5. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, Tumšupē,
vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.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.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.12, Tumšupe,
Ropažu novads, ar L.R. kopā ar Z.V.
Pamatojoties uz 08.07.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr.7.§
”Par sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 3, Tumšupe, Ropažu novada un sociālā dzīvokļa
Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novadā, piedāvāšanu L.R. un Z.V.”- „Piedāvāt L.R.,
personas kods /personas kods/, un Z.V., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienistabas
dzīvokli Nr. 3, sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 27,00 m², ar
koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, malkas apkure, pirmais stāvs un ar sociālo
dzīvojamo platību Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novads, vienistabas dzīvoklis, ar
koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, trešajā stāvā, kopējā platība 50,50 m²”.
08.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska ierādīja L.R. un
Z.V. vienistabas dzīvokli Nr. 3, sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība

27,00 m², ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, malkas apkure, pirmais stāvs un sociālo
dzīvojamo platību Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novads, vienistabas dzīvoklis, ar
koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu, trešajā stāvā, kopējā platība 50,50 m²”.
08.07.2015.Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma L.R. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt piedāvātajai sociālai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis 12,
Tumšupe, Ropažu novads, bet nepiekrīt ierādītai sociālajai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis
Nr. 3, Tumšupe, Ropažu novads, sakarā ar to, ka ir maza platība.
08.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma Z.V. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt piedāvātajai sociālajai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis 12,
Tumšupe, Ropažu novads, bet nepiekrīt ierādītajai sociālajai dzīvojamai platībai Zītari 5,
dzīvoklis Nr. 3, Tumšupe, Ropažu novads.
Ņemot vērā, ka L.R., personas kods /personas kods/, ir sociāli mazaizsargāta persona, un Z.V.,
personas kods /personas kods/, ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei),
kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā
dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc
līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par
Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5 dzīvoklis 12,
(kopējā platība 50,50 m²) īres līgumu ar L.R., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.09.2015. līdz 29.02.2016.
2. L.R. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupē,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. L.R. un Z.V. deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. L.R. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,53 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 5,18, kopā EUR 7,71 mēnesī.
5. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupē, Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī
SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.R., /adrese/;
 Z.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.

9.§
Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19, istabas Nr.1, Ropaži, Ropažu novads,
sadalīšanu divās atsevišķās istabās, nosakot istabu numerāciju Nr. 1 un Nr. 1A
Izvērtējot faktisko informāciju telpu grupas shēmā, par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 1, dzīvoklis
Nr. 19, istabām, konstatēts, ka istaba Nr.1 (kopējā platība 25,3 m²) ar starpsienu ir sadalīta divās
atsevišķās istabās. Lai sociālā dzīvoklī personām varētu ierādīt istabas, Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska ierosina istabām noteikt numerāciju istaba Nr.1
(dzīvojamā platība 13,76m²) un istaba Nr. 1A (dzīvojamā platība 11,59m²), nosakot, ka istaba
Nr. 1 ir sociālā dzīvokļa Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, Ropaži, Ropažu novads, īrnieku
koplietošanas telpa ar izeju uz lodžiju, bet istaba Nr.1A ir izīrējamā istaba.
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sadalīt sociālā dzīvokļa Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, Ropaži, Ropažu novads, istabu
Nr.1, divās atsevišķās istabās.
2. Noteikt istabām
numerāciju istaba
Nr.1 (dzīvojamā platība 13,76m²), īrnieku
koplietošanas telpa un istaba Nr. 1A (dzīvojamā platība 11,59m²) izīrējamā telpa.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 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.
10.§
Par sociālā dzīvokļa maiņu no Zītari 5, dzīvoklis Nr.20, Tumšupe, Ropažu novads, uz
Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, istaba Nr. 1A ,Ropaži, Ropažu novads, A.A.Ž.
Pamatojoties uz 27.05.2015. Ropažu novada domes lēmumu Nr.7, 2.§ „Par īres līguma
atjaunošanu sociālajā dzīvoklī”- „ 2. Piedāvāt A.A.–Ž., personas kods /personas kods/, iepazīties
ar vienu istabu sociālajā dzīvoklī Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, istabas platība 11,93 m²,
centrālā apkure, Ropaži, Ropažu novads, (pirmais stāvs), un uz Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienesta darbinieces A.Jurikas sniegto informāciju par A.A.Ž., personas kods /personas
kods/, personas ar II. grupas invaliditāti, kas noteikta no bērnības un ir bez atkārtotas termiņa
pārbaudes, kā arī ņemot vērā, ka personai ir izteikti pašaprūpes traucējumi un smagas pakāpes
funkcionēšanas ierobežojumi, veikt sociālā dzīvokļa maiņu no Zītari 5, dzīvoklis Nr.20,
Tumšupe, Ropažu novads (kopplatība 26,70m²), uz Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, istaba Nr. 1A
(istabas platība 11,59m², kopplatība 18,97 m²) ,Ropaži, Ropažu novads.
08.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieces L.Spilva un A.Jurika
ierādīja A.A.Ž. vienu istabu sociālā dzīvoklī Nr.19, Bērzu iela 1, Ropaži, Ropažu novads, kopējā
platība 18,97 m², ar koplietošanas koridoru, virtuvi un sanitāro mezglu, pirmais stāvs.
08.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma A.A.–Ž. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt ierādītajai sociālajai dzīvojamai platībai Bērzu iela 1, dzīvoklis 19,
istaba Nr. 1A, Ropaži, Ropažu novads,

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt sociālās dzīvojamās platības maiņu A.A.-Ž., personas kods /personas kods/, no
Zītari 5, dz.20, Tumšupe, Ropažu novads uz Bērzu iela 1, dz.19, istaba Nr.1A, Ropaži,
Ropažu novads (istabas platība 11,59m², kopplatība 18,97m²).
2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Bērzu iela 1, dzīvoklis
Nr.19, istaba Nr. 1A, īres līgumu ar A.A.–Ž. uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.01.2016.
3. A.A.–Ž. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA
„Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2135 vai (Multifunkcionālajā
centrā Tumšupe, Zītari 5 - 1, Tumšupē vienu reizi mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā)
4. A.A.–Ž. deklarēt dzīves vietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
5. A.A.-Ž. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,42 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 3,51 , kopā EUR 4,93 mēnesī.
6. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0.85 par personu.
7. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē „Granīti”, Ropaži,
Ropažu novads.
8. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.A.-Ž., /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.
APVIENOTĀS ATTĪSTĪBAS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU
UN FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
11.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam treniņprocesa izdevumu daļējai
segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu, D.O.
(adrese /adrese/) iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņas dēlu A.O. (personas kods
/personas kods/), Ropažu novada iedzīvotāju sagatavošanās periodā U -18 Eiropas čempionātā
pludmales volejbolā un MSĢ direktores I.Amantovas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt A.O., 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.
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 Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pēc rēķina saņemšanas pārskaitīt 400 EUR Murjāņu sporta ģimnāzijai, reģ.
Nr.90000082152, juridiskā adrese „Klintslejas” Murjāņi, Sējas novads, Valsts kase, konta
nr. LV62TREL71566000000, A.O. treniņprocesa izdevumu daļējai segšanai dalībai U-18
Eiropas čempionātā pludmales volejbolā no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt
 D.O., /adrese/;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 MSĢ direktore I.Amantovai, „Klintslejas”, Murjāņi, Sējas novads, LV 2142
12.§
Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību
Izskatot priekšsēdētāja vietnieka Izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antons Cibuļska
priekšlikumu par pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas kārtību,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības noteikumus „Par skolēnu autobusu izmantošanas
kārtību Ropažu novadā”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2015.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
 Ropažu vidusskolas direktoram P.Saleniekam;
 Ropažu novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei D.Jankovskai;
 Ropažu novada Pirmskolas izglītības iestādes „Annele” vadītājai V.Eglītei;
 Ropažu novada pašvaldības administrācijas vadītājai S.Grūbei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.
13.§
Par finansiālo palīdzību SIA „Baltic Ring 333” Starptautiska mēroga sacensību
organizēšanu.
Izskatot SIA „Baltic Ring 333” reģistrācijas Nr.40103537133 valdes locekles Nellijas
Šlēgelmilhas iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu starptautiska mēroga rallijkrosa
sacensībām „NEZ Rallijkross” čempionāts 2015., 1700,00 EUR apmērā, lai segtu ar sacensībām
saistītos izdevumus: ātrā medicīniskā palīdzība, drošības sētu noma un apsardzes pakalpojumi.
2015.gada Sporta centra budžetā šādiem mērķiem finanšu līdzekļi nav paredzēti,
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Deputāts I.Gailītis izsaka savu viedokli, ka, zināms, ka savulaik trase tika pārdota ārzemniekam.
Šobrīd uzņēmējs organizē pasākumu, kur dalībnieki maksā dalības maksu un skatītāji ieejas
biļete. Dalībnieki pāris stundās noraksta riepas par vairākiem tūkstošiem Eur nemaz jau

nerunājot par tehnikas un apkalpojošā personāla izmaksām. Kā arī ar nemitīgo riepu kaukšanu
10km rādiusā traucē iedzīvotājiem baudīt brīvdienas.
Visticamāk uzņēmējs rakstījis iesniegumu par kādas konkrētas summas ziedojumu, kā
kompensāciju par radītajām neērtībām iedzīvotājiem, bet tulkojot iesniegumu, visticamāk
radusies kļūda. Līdz ar to deputāts I.Gailītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu noņemt no dienas
kārtības un nosūtīt precizēšanai.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka savu komentāru, ka šajā uzņēmumā strādā Ropažu novada
iedzīvotāji. Šobrīd darbs ir 34 Ropažu novada iedzīvotājiem. Rallijkross, tās ir starptautiskas
sacensības, kuru izmaksas nesedz paši sportisti, un vēl mazāk izmaksas sedz skatītāji. Naudu
maksā komanda. Rallijkrosā riepas nešvirkst un, ka iesniegums nav kļūdaini uzrakstīts.
[..]
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja A.Rubene, informē, ka rezerves fondā nav vairs
līdzekļu un lūdz papildināt lēmumu, ka finanšu līdzekļi tiks piešķirti no Sporta centra budžeta,
palielinot to.
Sporta centra vadītāja E.Eglāja izsaka komentāru, ka šāda pieredze ir lielākai daļai Latvijas
pašvaldību, ir pieņemts, ka sacensībām, kas ir starptautiska mēroga ar izpeļņu, pašvaldība sniedz
savu atbalstu. Tā ir novada vārda popularizēšana.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par lēmumu šādā redakcijā:
“1. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015. piešķirt SIA
“Baltic Ring 333” reģ.Nr.40103537133, 900,00 EUR apmērā sacensību „NEZ Rallijkross”
organizēšanai.
2. Pašvaldības Sporta centra budžeta sadaļu palielināt par 900,00 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2015.gada
budžetā.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „Baltic ring 333”, "Sila Priedes", Ropažu novads, LV 2133. ”
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants), „Pret”- 5 balsis (R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, M.Mucenieks, A.Oleksāns), „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Deputāts I.Gailītis balsojumā atturas, jo šis lēmumprojekts rada aizdomas, ka kāds deputāts tieši
vai netieši lobē kāda uzņēmēja intereses un savukārt kāds cits ir gatavs maksāt jeb kādu summu,
jo tā jau nav jāmaksā no savas kabatas, bet no nodokļu maksātāju naudas, lai saglabātu savu
amatu un apmierinātu savu godkāri.
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu lоdzekļu atlikuma uz 31.12.2015. piešķirt1 SIA
“Baltic Ring 333” reģ.Nr.40103537133, 900,00 EUR apmērā sacensību „NEZ Rallijkross”
organizēšanai.
2. Pašvaldības Sporta centra budžeta sadaļu palielināt par 900,00 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2015.gada
budžetā.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
1

Pamatojoties uz Ministrijas viedokli (30.07.2015. saņemto e-pasta vēstuli pielikumā): “Deputāts, kas nepiedalās
balsojumā, un līdz ar to nepiedalās jautājuma izskatīšanā, neietilpst kvorumā, un tādējādi attiecīgo jautājumu
skatījuši 13 deputāti. Ņemot vērā minēto, 7 “par” balsojumi ir vairāk nekā puse no 13, uzskatāms, ka lēmums ir
pieņemts.”

 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „Baltic ring 333”, "Sila Priedes", Ropažu novads, LV 2133.
14.§
Par Zaķumuižas pamatskolas direktora vietas izpildītāja iecelšanu un konkursa
izsludināšanu uz Zaķumuižas pamatskolas direktora vietu
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva 14.07.2015. iesniegumu par pēc
paša vēlēšanās atbrīvot no skolas direktora pienākumiem ar 17.08.2015. un saskaņā ar Ministru
kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības
pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 4.punktu,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iecelt Intu Ozolu par Zaķumuižas pamatskolas direktora vietas izpildītāju ar 17.08.2015.
2. Izsludināt 03.08.2015. konkursu uz Zaķumuižas pamatskolas direktora vietu, nosakot
pieteikšanās termiņu 20 kalendārās dienas.
3. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas direktora konkursa nolikumu.
4. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
4.1. Zigurds Blaus – Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
4.2. Antons Cibuļskis – Ropažu novada pašvaldības vietnieks Izglītības, kultūras un sporta
jautājumos;
4.3. Jānis Baklāns – Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektors;
4.4. Ingrīda Amantova – Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja;
4.5. Klaudija Terēza Hēla - Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
komitejas locekle-deputāte;
4.6. Sanita Megere-Klevinska – Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras centra
vadītāja;
4.7. Igors Grigorjevs – Zaķumuižas pamatskolas direktors.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Zaķumuižas pamatskolas direktoram Igoram Grigorjevam;
 Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniecei Intai Ozolai;
 Konkursa komisijas locekļiem.
15.§
Par finansiālu atbalstu L.S. sacensību izdevumu daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un L.S.
iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt mani, ir izveidots pludmales volejbola pāris kopā ar
Eiropas čempioni I.J.. Pašreiz notiek punktu vākšana, lai piedalītos Olimpiskajās spēlēs Rio,
tādēļ ir nepieciešams piedalīties daudzos turnīros, kas prasa finanšu līdzekļu ieguldījumus.
Ievērojot Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un
apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām” 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,

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt 420,00 EUR sabiedriskā labuma organizācijai „Latvijas pludmales
volejbola biedrībai LIRA” reģ.Nr.40008233444, Maskavas iela 281/59, Rīga, LV 1063 ar
norādi L.S. mācību-treniņu un sacensību daļējai nodrošināšanai no sporta centra budžeta
līdzekļiem.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Sabiedriskā labuma organizācijai „Latvijas pludmales volejbola biedrībai LIRA”,
Maskavas iela 281/59, Rīga, LV 1063;
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 L.S., /adrese/.
16.§
Par Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieka saimniecības jautājumos mācību maksas
daļēju kompensāciju
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieka saimniecības jautājumos Sanda
Petruškeviča 15.07.2015.gada iesniegumu par to, ka pamatskolai nepieciešams darbmācības
skolotājs un pēc skolas direktora rekomendācijas, Sandris Petruškevics ir uzsācis mācības
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē profesionālā bakalaura
grāda Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja amata iegūšanai, kur norādīts, ka
Studiju programmas apgūšanai kopējās izmaksas ir 6 750,00 Eiro un izteikts lūgums pašvaldībai
atbalstīt, studiju maksas daļēju kompensāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 4.punktu,
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Deputāte K.T.Hēla ierosina, ka būtu nepieciešams apkopot informāciju par pārējo izglītības
iestāžu darbiniekiem, kas studē, un nākamā gada budžetā iekļaut līdzfinansējumu mācībām.
Sēdes vadītājs Z.Blaus informē, ka ir radušās izmaiņas mācību maksas atmaksas grafikā un
vēršas pie Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva pēc plašāka skaidrojuma.
Zaķumuižas pamatskolas direktors I.Grigorjevs skaidro, ka grafiks ir sagatavots tā, lai beidzoties
darba attiecībām ar šo cilvēku, šī summa nav viņam jāatmaksā atpakaļ, tas nozīmē, ka šo
pašvaldības kompensāciju izlīdzina 8 gadu garumā, piemēram, ja viņš sestajā gadā pārtrauc
strādāt, tad tālāk netiek maksāts.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka komentāru, ka uz kāda pamata pašvaldība pēc studiju pabeigšanas
varēs maksāt šim darbiniekam, to var darīt tikai kamēr notiek mācības.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu atgriezties pie iepriekšējās vienošanās un studiju maksas grafika, kas tika
apspriests Apvienoto komiteju sēdē.
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja A.Rubene izsaka priekšlikumu lēmumu papildināt ar
diviem punktiem, kas izskan šādā redakcijā: “Paрvaldоbas Zaнumuiюas pamatskolas budюeta
sadaпu palielinвt par 600,00 EUR. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas
izmaiņas pašvaldības 2015.gada budžetā. ”

Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos
A.Cibuļska priekšlikumam un aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar papildus punktiem.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniekam saimniecības jautājumos Sandim
Petruškevicam segt 80% no kopējās mācību maksas 6 750,00 EUR, saskaņā ar
maksājumu grafiku (pielikumā līgums un maksājuma grafiks), kas sastāda 5 400,00 EUR
līdz 2019.gadam.
2. Piešķirt Zaķumuižas pamatskolai 600,00 EUR, 2015.gada mācību maksas daļējai
kompensācijai, no pašvaldības budžeta kases atlikuma.
3. Pašvaldības Zaķumuižas pamatskolas budžeta sadaļu palielināt par 600,00 EUR.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
5. Uzdot Zaķumuižas pamatskolas direktoram Igoram Grigorjevam noslēgt vienošanos par
maksas daļēju kompensāciju (pielikumā vienošanās).
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei;
 Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam;
 Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniekam Sandim Petruškevicam.
17.§
Par M.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 30.06.2015. saņemto Biedrības „Reto Cerības”, reģ.
Nr.50008168771, pilnvarotās personas M.S., personas kods /personas kods/, iesniegumu par
M.S., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
Ropažu novada domes apvienotā Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, Finanšu
komitejas 21.072015. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 12.01.2012. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 30.06.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Lielastītes”, Kangari,
Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/20) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 13.jūlijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 13.07.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Lielastītes”, Kangari, 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

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt M.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrības „Reto Cerības” pilnvarotajai personai M.S. 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, M.S. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18.§
Par Ž.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 30.06.2015. saņemto Biedrības „Reto Cerības”, reģ.
Nr.50008168771, pilnvarotās personas M.S., personas kods /personas kods/, iesniegumu par
Ž.G., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais
pamats.
Ropažu novada domes apvienotā Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, Finanšu
komitejas 21.072015. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 22.04.1996. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 30.06.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu „Lielastītes”, Kangari,
Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/19) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 13.jūlijam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 13.07.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Lielastītes”, Kangari, 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

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt Ž.G., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai
anulēt Ž.G., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Lielastītes”, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Biedrības „Reto Cerības” pilnvarotajai personai M.S. 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, Ž.G. 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.
19.§
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mucenieki”, kadastra Nr. 8084 006
0009, kadastra apzīmējums Nr.8084 006 0289
Izskatot SIA „Jūras karaliste”, reģ.Nr.40103267385, juridiskā adrese: Atlantijas 15, Rīga, LV
1015, iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2015.gada 03.jūlijā
(Nr.1752) ar lūgumu pārdot nomāto zemes vienību Muceniekos, pie nekustamā īpašuma
„Zivtiņas”, platība 0,22 ha, kadastra Nr. 8084 006 0009, kas ir piekritīga Ropažu novada
pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pants. 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, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā
arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
[..]

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Sēdes vadītājs Z.Blaus vēršas pie teritorijas plānotāja A.Lindes pēc plašāka komentāra.
Teritorijas plānotājs A.Linde izsaka savu komentāru, ka Būvvalde lemj par zemes ierīcības
projekta izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu, līdz ar to būtu nepieciešams, ka dome lemj,
atbilstoši grafiskam pielikumam, atdalīt divas zemes vienības ar kopējo platību, un tālāk lēmums
tiek nodots izpildei Būvvaldē.
[..]
Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka atbalsta viedokli, ka tur veidosies divas jaunas zemes
vienības, kopumā nekustamais īpašums “Mucenieki” sastāv no trīs zemes vienībām un kadastra
apzīmējums ir nekorekts. Deputāte atgādina, ka viena no šīm zemes vienībām, kas tieši
nerobežojas ar īpašumu “Zivtiņas”, bet kurai varētu būt lielāka vērtība, kas robežojas ar citiem
īpašumiem, apakšā ir infrastruktūras koridors un padziļināti pētot no telpiskā plānošanas
viedokļa, tas ir saistošs pašvaldības funkciju realizēšanai, līdz ar to nebūtu pareizi nodot šo
zemes gabalu atsavināšanai.
Teritorijas plānotājs izsaka savu komentāru, ka šis ir racionāls variants, otro vienību var izdalīt,
bet tā var palikt kā nomas sektors.
[..]
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu lēmuma pirmo punktu izteikt šādā redakcijā: “1. Atdalīt
no nekustamā īpašuma „Mucenieki” kadastra apzīmējums Nr.8084 006 0289 divas jaunas zemes
vienības ar kopējo platību 0,22 ha”, un otro lēmuma punktu: “Atsavināšanas metode - izsole”,
svītrot, līdz ar to izteikt lēmumprojekta nosaukumu jaunā redakcijā: “Par zemes vienоbu
atdalорanu no nekustamв оpaрuma „Mucenieki”, kadastra Nr. 8084 006 0009, kadastra
apzоmзjums Nr.8084 006 0289”.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputātes R.Gremzes priekšlikumu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mucenieki” kadastra apzīmējums Nr.8084 006 0289
divas jaunas zemes vienības ar kopējo platību 0,22 ha.
2. Teritorijas plānotājam Aināram Lindem izstrādāt Zemes ierīcības projekta noteikumus
zemes uzmērīšanai.
3. Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei reģistrēt īpašumtiesības zemesgrāmatā.
4. Ropaюu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA „Jūras karaliste”, Atlantijas 15, Rīga, LV 1015;
 Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānotājam A.Lindem;
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei.
20.§
Par nekustamā īpašuma ”Jaundrēviņi - 2”, Ropažu novads, Kadastra apzīmējums 8084
009 0444, atsavināšanu
Izskatot A.S., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu
novada pašvaldības lietvedībā 2015.gada 16.jūlijā (Nr.1865) ar lūgumu pārdot viņam Ropažu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Jaundrēviņi – 2”, Ropažu novads, Kadastra
apzīmējums 8084 009 0444, platība 0,2 ha, izskatot ar lietu saistītos apstākļus:
 A.S. ir mantojis ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Jaundrēviņi”, kas sastāv no
dzīvojamās mājas un zemes gabala 0,0747 ha platībā (kopīga robeža ar zemes vienību
„Jaundrēviņi – 2”, ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0444);



likuma „Par pašvaldībām” 14. pants. 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;
 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jaundrēviņi – 2”, Ropažu novads, Kadastra
apzīmējums 8084 009 0444, platība 0,2 ha, ar apbūves tiesībām.
2. Atsavināšanas metode-izsole.
3. Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei organizēt zemes vienības „Jaundrēviņi –
2”, Ropaži, ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0444, uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
4. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 A.S., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei.
21.§
Par zemes vienības „Kūlas”, Kadastrta Nr. 8084 009 0308, aptuvenā platība 0,305 ha
iznomāšanu
Izskatot Ropažu Svētā Gara Romas katoļu draudzes, reģistrācijas Nr.40801052053, juridiskā
adrese: Rīgas iela 12-20, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, 2015.gada 18.jūnija iesniegumu
Nr.1595, ar lūgumu iznomāt, daļu no zemes vienības „Kūlas”, (kad. Nr. 8084 009 0308)
aptuvenā platība 0,305 ha, dievnama būvniecībai, pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības
Saistošiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība”, un Ropažu novada pašvaldības Saistošiem
noteikumiem Nr.36 „Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtība””, kuru 3. punkts nosaka, ka Nomas maksa par neapbūvēta
zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība ir lielāka par 0,1 ha, tiek noteikta
28.00 EUR, vai ne mazāka kā 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. Kā arī
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības,
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Sēdes vadītājs Z.Blaus informē, ka pēc apvienoto komiteju sēdes šajā jautājumā deputātu domas
dalās un nav atrisināts jautājums par piekļuvi zemes gabalam. Sēdes vadītājs Z.Blaus vēršas pie
teritorijas plānotāja A.Lindes pēc plašāka skaidrojuma.
Teritorijas plānotājs A.Linde skaidro, ka vēlamais gabals sadala uz pusēm kopējo pašvaldības
zemi. Pašreizējā vēlamā gabala garākā mala pieguļoša Valsts ceļam, sadalot zemes gabalu trijās
daļās, diviem no tiem būtu nepieciešama piekļuve valsts ceļam. Ja netiek dots pieslēgums Valsts

ceļam, tad šķērsojot pieprasīto zemes gabalu, jādomā par servitūta izveidi. Līdz ar to teritorijas
plānotājs A.Linde izsaka priekšlikumu izvēlēties zemes gabalu, kas ir tuvāk malai.
Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes priesteris A.Tropučka izsaka vēlmi vēlreiz apskatīt
piedāvātās zemes platības.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šī jautājuma atlikšanu.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu un atkārtoti veikt zemes gabalu apsekošanu.
22.§
Par zemes vienības „Starpgabals”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 011 0165
atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot E.K.-K., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
Ropažu novada pašvaldības lietvedībā ar lūgumu pārdot viņai Ropažu novada pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību: „Starpgabals”, kadastra Nr. 8084 011 01965, jo šo zemes vienību no
visām pusēm ieskauj viņas vīram G.K. piederošs nekustamais īpašums „Glāžšķūnis”, kā arī
pamatojoties uz apstākli, ka šai zemes vienībai pašlaik lietošanas mērķis ir 0701 kods –
Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 44.panta (8) Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai
nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst
atsavināt:1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais
zemes starpgabals; kā arī 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 atsavināšanu,
ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes vienības
„Starpgabals”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 011 0165 atsavināšanas procesa
uzsākšanai E.K.-K., personas kods /personas kods/, platība ir 0,84ha.
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi uz 0101 Lauksaimniecības zeme.
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. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050
 E.K.-K., /adrese/;









G.K., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

23.§
Par nekustamā īpašuma „Starpgabals”, kadastra Nr. 8084 011 0165, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Starpgabals” kadastra Nr. 8084 011 0165, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda un pamatojoties uz:
1. Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno
dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;
3. Nekustamais īpašums „Starpgabals”, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar kadastra
Nr. 8084 011 0165, platība 0,84 ha. Zemes vienības īpašnieks ir Ropažu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu:
Nekustamā īpašuma adrese
„Starpgabals”, Ropažu novads, kadastra
Nr. 8084 011 0165.
Zeme

Platība

0,84 ha

2. Atbildīga par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
24.§
Par zemes vienības „Jugla 61”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 004 0454
atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot J.J., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu
novada pašvaldības lietvedībā 2015.gada 18.jūnijā (Nr.1590) ar lūgumu pārdot viņam zemes

vienību adresē: „Jugla 61”, Ropažu nov., kadastra apzīmējums 8084 004 0454, jo uz šīs zemes
vienības atrodas viņam piederošas ēkas, un ir noslēgts zemes nomas līgums, 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 atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības „Jugla
61”, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 004 0454, atsavināšanas procesa
uzsākšanai J.J., personas kods, /personas kods/, platība ir 0,060 ha.
2. Uzņemt bilancē zemes vienību „Jugla 61”, Ropažu novads, ar kadastra apzīmējums 8084
004 0454, Platība: 0,060 ha, Kadastrālā vērtība: EUR 1710,00.
3. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot izziņu par zemes
vienības uzņemšanu bilancē.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināšanas procesu.
6. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 J.J., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
25.§
Par nekustamā īpašuma „Jugla 61”, kadastra Nr. 8084 004 0454, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Jugla 61” kadastra Nr. 8084 004 0454, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda un pamatojoties uz:
1. Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
2. Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno dokumenti,
kas apliecina nostiprināmās tiesības;
3. Nekustamais īpašums „Jugla 61”, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.
8084 004 0454, platība 0,060 ha. Zemes vienības īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība,
nodokļu maksātāja kods 90000029039.

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu:
Nekustamā īpašuma adrese
„Jugla 61”, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 004 0454.
Zeme

Platība

0,060 ha

2. Atbildīga par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
Sēdes pārtraukums no 1500 - 1520
26.§
Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu adresē: „Straumēni 2”- 3, Zaķumuiža, Ropažu novads,
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.1170 Nekustamais īpašums „Straumēni 2”,
Zaķumuiža, Ropažu novads, saistīts ar zemesgabalu ar kadastra Nr. 8084 008 0243, platība
0,0686 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: 5 stāvu dzīvojamās ēkas, ar 30 dzīvokļu
īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 1525,90 m2, dzīvojamās mājas kopējā platība
1913,75 m2. Nekustamā īpašuma „Straumēni 2” – 3, īpašnieks ir Ropažu novada
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.
5. Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa Nr.18, kurā dzīvokļa
īpašumam Nr. 3 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 486/15259
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Uzklausot deputātu diskusijas,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
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
„Straumēni 2” - 3, 48,6
Zaķumuiža, Ropažu
novads.

Kopīpašuma domājamā daļa
486/15259

2. Atbildīga par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
27.§
Par nekustamā īpašuma „Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads atsavināšanu
Izskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja Zigurda Blaua priekšlikumu nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,218 ha platībā un
administratīvās ēkas, adresē „Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 008
0562, lai racionāli apsaimniekotu pašvaldības nekustamos īpašumus, kā paredz likuma „Par
pašvaldībām” 14. pants. Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; ka
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. Kā arī pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā;
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu novads,
Kadastra Nr. 8084 008 0562, sastāvošu no zemes vienības, ar platību 0,218 ha, ar
kadastra apzīmējumu: 8084 008 0315 un administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 8084
008 0350 013.
2. Atsavināšanas metode-izsole.
3. Juridiskajai daļai izstrādāt nekustamā īpašuma „Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu
novads izsoles noteikumus.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus,
noteikt izsoles sākumcenu un izsoles soli;
6. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;

 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
28.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Kākciema ciema teritorijā ar J.K. un
noslēgt ar S.Z.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto J.K. personas kods /personas kods/, dzīvojoša
/adrese/, iesniegumu, un S.Z., personas kods /personas kods/, dzīvojošas /adrese/, iesniegumu,
kas reģistrēti 16.06.2015. Nr.1562, ar J.K. atteikumu no mazdārziņa Kākciemā, Nr.K-119, par
labu savai mazmeitai S.Z., un S.Z. iesniegums par vēlmi nomāt mazdārziņu Kākciemā Nr. K-119,
kadastra Nr.8084 018 0460, ar aptuveno platību, līdz 0,1 ha, un ievērojot likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas
darbības, 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 Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar J.K., personas kods /personas kods/, par
mazdārziņu Kākciemā Nr. K-119, ar 31.07.2015.
2. Noslēgt uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Kākciemā, Nr. K - 119, ar S.Z., personas kods
/personas kods/.
3. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu.
4. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu.
5. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma.
6. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.
7. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības lēmumu nosūtīt:
 J.K., /adrese/;
 S.Z., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
8. S.Z., personas kods /personas kods/, līdz 31.08.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
9. Ja līdz 31.08.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.09.2015. automātiski zaudē
spēku.

29.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada dzīvojošajam kamaniņsportistam
Izskatot 15.07.2015. Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāja K.P. iesniegumu un Ropažu novada
pašvaldībā 20.07.2015. saņemto biedrības „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr. 500008075931
juridiskā adrese Šveices iela 13, Sigulda LV 2150, valdes locekles I.Amantovas 15.07.2015.
vēstuli Nr.1 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju, perspektīvu
kamaniņsportistu K.P., saskaņā ar sasniegumiem Junioru Pasaules čempions Lilihammerē un
Eiropas čempionātā Oberhofā, Vācijā,
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.
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 Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem piešķirt finansiālo atbalstu 420 euro apmērā un,
pēc rēķina saņemšanas, pārskaitīt to biedrībai „Sporta klubs Ziemeļpols”, reģ. Nr.
500008075931, Šveices iela 13, Sigulda, LV 2150, konts LV39UNLA0050006778800 K.P.
(/personas kods/, deklarētā dzīves vieta Zaļā /adrese/) treniņu darba procesa nodrošināšanai
un dalībai starptautiskās sacensībās kamaniņsportā.
2. Līdzekļus piešķirt no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem.
3. pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 K.P., /adrese/;
 Biedrības „Sporta klubs Ziemeļpols”, valdes loceklei I.Amantovai, Šveices iela 13,
Sigulda LV 2150.
30.§
Par Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna
grozījumiem
Izskatot Attоstоbas daпas vadоtвja Valda Valtenberga priekрlikumu par Ropaюu novada
paрvaldоbas projektu plвnoрanas un uzraudzоbas padomes izskatоtajiem Ropaюu novada
attоstоbas programmas 2013.-2019.gadam Investоciju plвna grozоjumiem,
Pamatojoties uz likuma „Par paрvaldоbвm” 14.panta otrвs daпas 1.punktu, 21.panta 3.punktu,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plānu
sekojošā redakcijā.

2. Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plānu apstiprinātajā
redakcijā izvietot Ropažu novada domes telpās un publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ropazi.lv.
3. Informāciju par Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna
grozījumiem publicēt laikrakstā „Ropažu vēstis”.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs Valdis
Valtenbergs.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai Lēmumu par Ropažu novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna grozījumiem nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos;
 Ropažu novada pašvaldības Priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
 Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem;
 Ropažu novada Kultūras un izglītības centram;
 Ropažu novada Sporta centra vadītājai;
 Ropažu novada Multifunkcionālo centru vadītājai;
 Ropažu novada Bibliotēkas vadītajai;
 Ropažu novada Sociālā dienesta vadītājai;
 RN „Ciemats” SIA;
 SIA „Vilkme”;
 Ropažu novada pašvaldības policijas priekšniekam.
31.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” saimnieciskās darbības izvērtēšanas un
iespējamo reorganizācijas modeļu izstrādes darba grupas papildināšanu
Ar Ropažu novada domes 24.04.2015. lēmumu Nr.44, prot, Nr.6, apstiprināta darba grupa
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” saimnieciskās darbības izvērtēšanai un iespējamo
reorganizācijas modeļu izstrādei šādā sastāvā:
1.1. Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus
1.2. Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Līdacis;
1.3. Ropažu novada domes deputāts J.Grigaļūns;
1.4. Ropažu novada domes deputāts J.Ķezis;
1.5. Ropažu novada domes deputāts M.Vimba;
1.6. Ropažu novada domes deputāts V.Šlēgelmilhs;
1.7. Ropažu novada domes deputāte R.Gremze;
1.8. Ropažu novada domes deputāts A.Oleksāns;
1.9. Ropažu novada domes deputāts A.Kleins.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus ierosina darba grupā iekļaut Ropažu novada
domes deputātu Valdi Šīrantu, kuram ir ievērojama pieredze pašvaldības kapitālsabiedrības
vadīšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmo daļu,

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iekļaut Ropažu novada domes deputātu Valdi Šīrantu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Ciemats” saimnieciskās darbības izvērtēšanas un iespējamo reorganizācijas modeļu
izstrādes darba grupā.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt darba grupas vadītājam.
32.§
Par RN „Ciemats” SIA zāles pļaušanas cenu piedāvājumu
Ar Ropažu novada domes 27.05.2015. lēmumu Nr.40, prot. Nr.7, apstiprināts RN „Ciemats” SIA
zāles pļaušanas pakalpojuma cenas. Tika apstiprinātas šādas cenas:
- zāles pļaušana ar trimmeri – 142,30 EUR/ha bez PVN;
- zāles pļaušana ar mauriņa traktoru – 99,60 EUR/ha bez PVN;
- zāles pļaušana ar traktoru – 68,30 EUR/ha bez PVN.
Jūlija mēnesī konstatēts, ka 1 ha pļaušana vidēji izmaksā 115,00 EUR bez PVN.
Vienlaicīgi konstatēts, ka ir nesamērīgi grūti izsekot un administrēt, cik liela teritorija ir
pļaujama ar trimmeri, cik ar mauriņa traktoru, cik ar traktoru.
Ievērojot nesamērīgo slogu, kas nepieciešams pļaušanas darbu noorganizēšanai un
kontrolei, Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos
jautājumos I.Līdacis ierosina neizdalīt detalizētāk ar kādiem rīkiem pļaujamas teritorijas un
noteikt, ka 1 ha zāles nopļaušana maksā 115,00 EUR bez PVN.
Vienlaikus 21.07.2015. ir saņems RN „Ciemats” SIA cenu piedāvājums par zāles
pļaušanu, kurā ir norādīts, ka 1 ha zāles nopļaušanas cena ir 115,00 EUR plus PVN, neatkarīgi
no tā ar kādu līdzekli zāle nopļauta.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- 1 balss
(M.Mucenieks), „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zāles pļaušanas pakalpojuma izcenojumu atlikušajai 2015.gada sezonai, saskaņā
ar RN „Ciemats” SIA 21.07.2015. iesniegto piedāvājumu (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 RN „Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos I.Līdacim.

33.§
Par Ropažu novada pašvaldībai piederošās teritorijas ikdienas uzturēšanas noteikumu
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada domes deputātes R.Gremzes priekšlikumu par nepieciešamību
apstiprināt noteikumus par kārtību kāda notiek Ropažu novada pašvaldībai piederošo teritoriju
ikdienas uzturēšana, kā arī likuma „Par paрvaldоbвm” 41. panta pirmo daпas 2.punktu,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldībai piederošās teritorijas ikdienas uzturēšanas
noteikumus.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos I.Līdacim;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam.
34.§
Par VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmu sakārtošanu
Ar Ropažu novada domes 22.08.2012. lēmumu Nr.31, prot. Nr.14, nolemts konceptuāli atbalstīt
VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas
sistēmu pārņemšanu.
02.06.2015. saņemta VSAC „Vidzeme” vēstule, kurā brīdināts par ūdens un kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un lūgts atbildīgajām ministrijām atbalsts problēmas
risināšanai. Pamatojoties uz minēto vēstuli, 2015.gada 02.jūlijā tika organizēta tikšanās starp
Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un Ropažu novada pašvaldības pārstāvjiem.
Tikšanās rezultātā tika nolemts lūgt finansiālu palīdzību atbildīgajām ministrijām, jo
nepieciešama jauna ūdens atdzelžošanas sistēma.
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka apvienoto komisiju sēdē tika izrunāts šis
jautājums, un deputāti vienojās, ka pašvaldība nepārņems VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži”
ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka apvienoto komiteju sēdē deputāti vienojās lūgt Labklājības un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām piešķirt finanšu līdzekļus ūdens
atdzelžošanas sistēmu nomaiņai un attīrīšanas iekārtu sistēmas sakārtošanai.
Deputāte R.Gremze jautā, vai šī nauda, kas tiek lūgta, ir paredzēta pašvaldībai vai VSAC
“Vidzeme” filiālei “Ropaži”, lai viņi varētu sakārtot šīs sistēmas un pašvaldība tās varētu
pārņemt.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nē tas nav tikai VSAC “Vidzeme” filiālei “Ropaži”, ja
pašvaldība pārņem šīs sistēmas, tad arī lūdz šo naudu.
Deputāte R.Gremze precizē, ka šajā brīdī lēmums nav par sistēmu pārņemšanu.
Uzklausot deputātu diskusiju deputāte R.Gremze ierosina mainīt lēmumprojekta nosaukumu
šādā redakcijā “Par VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ūdensapgādes un notekūdeņu
novadīšanas un attīrīšanas sistēmu sakārtošanu”.

Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu šī jautājuma virzīšanu uzdot Izpilddirektoram un
aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar iepriekš minētajām izmaiņām.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs)
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Lūgt Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām piešķirt finanšu
līdzekļus ūdens atdzelžošanas sistēmu nomaiņai un attīrīšanas iekārtu sistēmas sakārtošanai.
2. Uzdot izpilddirektoram J.Baklānam organizēt šī jautājuma virzīšanu uz priekšu.
35.§
Par kapsētas apsaimniekošanu Ropažu novada pašvaldībā
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības kapsētas teritoriju, ir nepieciešams izstrādāt
Ropažu kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību, kā arī izskatīt iespēju to nodot
apsaimniekošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai.
Ar Ropažu novada domes 30.06.2015. lēmumu Nr.48, izpilddirektoram J.Baklānam uzdots
sagatavot informāciju par esošajām kapsētas uzturēšanas izmaksām divu iepriekšējo gadu laikā,
citu pašvaldību pieredzi un iespējamo kapsētas attīstību.
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors ar Administrācijas vadītāju ir veikuši situācijas izpēti,
kuras atspoguļojums ir norādīts šī lēmuma pielikumā.
Ņemot vērā izpētē konstatēto, Ropažu novada pašvaldības kapi būtu nododami apsaimniekošanā
pašvaldības kapitālsabiedrībai RN „Ciemats” SIA.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
[..]
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Sēdes vadītājs Z.Blaus informē, ka Ropažu novadā tika vākti paraksti, lai pašvaldības kapsētu
nenodotu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai. Ropažu novada priekšsēdētājs Z.Blaus saņēma arī
vairākus zvanus no iedzīvotājiem, kā jau viņš savā paziņojumā rakstīja, viņi tiek maldināti, jo
tika teikts, ka kapi tiks privatizēti, priekšsēdētāja atbilde bija, ka tas nekādā gadījumā nebūs kapi
netiks privatizēti. Sēdes vadītājs Z.Blaus atkārto, ka iedzīvotāji ar šo uzsaukumu tika maldināti,
jo kapsēta tiek nodota kapitālsabiedrībai apsaimniekošanā nevis privatizācijai.
Deputāts I.Gailītis izsaka savu komentāru, ka viņš ir lasījis šo iesniegumu, kurā arī ir
parakstījies, un neviens vārds nav minēts par privatizāciju. Iedzīvotāji tika maldināti ar “Bez
tabu” sižetu, kurā tika minēts, ka iespējams tos kāds privatizēs.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nē, tas jau notika pirms šī sižeta.
Deputāte K.T.Hēla jautā, ka apvienoto komisiju sēdē tika runāts, ka nepieciešams izstrādāt
Saistošos noteikums par kapu apsaimniekošanu.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka Saistošie noteikumi jau ir, tur tikai pietrūkst 3-4 teikumi. Tos
var ļoti ātri izstrādāt, un līdz augusta Finanšu komitejas sēdei visu izrunāt.
Deputāte K.T.Hēla ierosina tos sagatavot līdz augusta Attīstības komitejas sēdei un, ja tos var tik
ātri izrunāt, tad ārkārtas domes sēdē tos pieņemt. Tomēr deputātei K.T.Hēlai bažas rada tas, ka
līdz 15.09.2015. Saistošie noteikumi no Ministrijas puses nebūs vēl apstiprināti.
Uzklausot deputātes K.T.Hēlas un sēdes vadītāja Z.Blaua diskusiju, sēdes vadītājs Z.Blaus
izsaka priekšlikumu termiņu pagarināt līdz 01.10.2015., kad RN „Ciemats” SIA
apsaimniekošanā tiek nodoti Ropažu novada pašvaldības kapi.
Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka nevajadzētu domāt, ka visi 900-1000 iedzīvotāji tika
maldināti un iedzīvotāju viedoklis būtu jāņem vērā. Deputāte ierosina ar šī jautājuma izskatīšanu
nesteigties un lēmumus virzīt secīgi ar skaidri noteiktiem, definētiem darba uzdevumiem, kas
tiek nodoti RN “Ciemats” SIA.

Sēdes vadītājs Z.Blaus apgalvo, ka viss tiek darīts secīgi. Divās sēdēs jau šis jautājums tika
pārrunāts un šobrīd ir jāpieņem lēmums.
Deputāts I.Gailītis jautā, ka Saistošie noteikumi nav izstrādāti, nav skaidrības, kas tiek nodots
kapitālsabiedrībai, kāds ir ekonomiskais pamats?
Administrācijas vadītāja S.Grūbe skaidro, ka deputātiem tika ievietota informācija par kapu
apsaimniekošanu, kāda šobrīd ir situācija. Ir ievietota informācija par budžetu, kāds ir bijis
2014.gadā un 2015.gadā un salīdzinājumā ar 2016.gadu. Ekonomiskais pamatojums ir tāds, ka
pašvaldībai ir daudz administratīvie izdevumi, kas tiek samazināti. Jebkurā gadījumā kapu
apsaimniekošanas jautājums ir jāsakārto, lai nerastos nekādas dīvainas darbības.
Ropažu novada iedzīvotāja pauž savu viedokli, ka iedzīvotāji netika maldināti, iesniegumā
skaidri tika uzrakstīts, ka tiek mainīts apsaimniekotājs. Vai tad pašvaldība ir tik nabadzīga, ka
nevar uzturēt vienu kapsētu? Ko iedzīvotāji no tā iegūs?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka kapitālsabiedrība 100% pieder pašvaldībai.
Ropažu novada iedzīvotāja apgalvo, ka līdz ar to iedzīvotāji maksās par smilti, par pļaušanu.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nē nemaksās un to garantēs noteikumi.
[..]
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka savu komentāru, ka iedzīvotāju bažas ir nevietā. Visa ažiotāža ir
par to, ka konkrēts cilvēks nebūs atbildīgs par to, bet tas konkrētais cilvēks var būt atbildīgs, tikai
visi amati būs RN “Ciemats” SIA pārziņā.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- 5 balsis (R.Gremze, I.Gailītis, J.Grigaļūns, M.Mucenieks,
A.Oleksāns) , „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Deputāte K.T.Hēla balsojumā atturas, jo nav skaidrības.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 2015.gada 01.oktobri nodot RN „Ciemats” SIA apsaimniekošanā Ropažu novada
pašvaldības kapus.
2. Uzdot Juridiskajai daļai līdz 2015.gada augusta Ropažu novada Attīstības komitejas sēdei
sagatavot grozījumus Ropažu novada pašvaldības 2010.gada 25.novembrī sasitošajos
noteikumos Nr.30 “Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi”.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 RN „Ciemats” SIA.
36.§
Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījuma
un pielikuma apstiprināšanu
1.Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
42.panta 1. daļu amatpersonai (darbiniekam) piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo
papildatvaļinājumu. Papildus tam amatpersonai (darbiniekam), izņemot tiesnešus, prokurorus, kā
arī šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā minētās
amatpersonas (darbiniekus), var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām pēc
pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot
laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
Šā panta 9.daļa nosaka, ka pašvaldības amatpersonai (darbiniekam) apmaksātā
papildatvaļinājuma piešķiršanas kritērijus, ievērojot šā panta pirmās daļas pirmo, otro un trešo
teikumus, tiem atbilstošo papildatvaļinājuma dienu skaitu un papildatvaļinājuma piešķiršanas
kārtību nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

Darba likuma 151.panta pirmā daļa paredz, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir
darbiniekiem:
1) kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu
vecumam, — trīs darba dienas;
2) darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, — ne mazāk kā trīs darba dienas; 3)
darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par
vienu darba dienu.
Savukārt 151.panta otrā daļa nosaka, ka Darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt citus
gadījumus (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u.c.), kad darbiniekam piešķirams
ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
Ņemot to vērā nepieciešams papildināt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumu ar informāciju par papildatvaļinājumiem un papildināt Ropažu novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu ar šādu punktu:
„4.7 Darbiniekiem piešķir Darba likumā noteiktos obligāti piešķiramos papildatvaļinājumus.
Papildus tam darbiniekiem var piešķirt papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām pēc pilna
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas saskaņā ar Darba koplīgumu. Darba koplīguma
paredzētās papildatvaļinājuma dienas nedublējas ar Darba likumā noteiktām
papildatvaļinājuma dienām.”
2.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 pašvaldības Administrācijas darbinieku
novērtēšanas rezultātus un novērtēšanas komisijas ierosinājumus, ir nepieciešams veikt šādas
izmaiņas pašvaldības amatu sarakstā:
[..]

likvidēt amatu likvidēt amatu –
likvidēt amatu –
likvidēt amatu –
pievienot amatu –
pievienot amatu –
pievienot amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu pievienot amatu likvidēt amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu –
pievienot amatu –
likvidēt amatu –
likvidēt amatu –

Juridiskās daļas vadītājs;
Personālvadības un lietvedības daļas vadītājs;
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists;
stratēģiskās vadības procesu vadītājs;
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs;
Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietnieks;
referents;
referents;
grāmatvedis;
grāmatvedis - finansists;
kasieris;
grāmatvedis - kasieris;
jaunatnes lietu speciālists;
jaunatnes un tūrisma lietu speciālists;
teritorijas plānotājs;
teritorijas plānotājs, arhitekts;
vecākais referents;
konsultants – vecākais referents;
Saimniecības daļas vadītājs;
Autotransporta un saimniecības daļas vadītājs;
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;
labiekārtošanas strādnieks.

Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Uzklausot deputātu diskusijas,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- 6 balsis (R.Gremze, I.Gailītis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
M.Mucenieks, A.Oleksāns) , „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Grozīt Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
papildinot to ar 4.7 punktu šādā redakcijā:
„4.7 Darbiniekiem piešķir Darba likumā noteiktos obligāti piešķiramos
papildatvaļinājumus. Papildus tam darbiniekiem var piešķirt papildatvaļinājumu līdz 10
darba dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas saskaņā ar Darba
koplīgumu. Darba koplīguma paredzētās papildatvaļinājuma dienas nedublējas ar Darba
likumā noteiktām papildatvaļinājuma dienām.”
2. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”;
3. Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījums un tā
pielikuma „ Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” jaunā redakcija stājas spēkā ar
2015.gada 15.septembri.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;

Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;

Ropažu novada domes administrācijas struktūrvienību vadītājiem;

Ropažu novada pašvaldības Personāla lietu pārzinim.
37.§
Par pabalsta piešķiršanu personas nāves gadījumā
Ropažu novada pašvaldībā saņemts 30.06.2015. D.S. un I.A. iesniegums, kurā lūgts materiāli
atbalstīt M.A. saistībā ar dzīvesbiedra P.M., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta
/adrese/, mirstīgo atlieku transportēšanu no Zviedrijas un apbedīšanu.
Pēc tikšanās ar M.A. konstatēts, ka radušies papildus izdevumi 992,50 EUR, tajā skaitā PVN,
apmērā par cietušā automašīnas DAF pārvešanu no Zviedrijas uz Latviju. Pārvešanu veicis SIA
„IKE TRANSPORTS”, 15.07.2015. rēķins Nr. 44.
Papildus konstatēts, ka 10.07.2015. Ropažu novada sociālais dienests pieņēmis lēmumu par
miršanas pabalsta atteikumu, jo saskaņā ar 02.07.2015. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
lēmumu mirušās personas apbedīšanai piešķirts pabalsts 798,82 EUR apmērā.
Ņemot vērā minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.), kā arī ņemot vērā situācijas ārkārtas stāvokli,
Un saskaņā ar Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
Deputāts I.Gailītis izsaka savu komentāru, ka uz 6.jūlija ārkārtas sēdi tika iesniegts iesniegums ar
lūgumu piešķirt finansējumu mirstīgo atlieku transportēšanai no Zviedrijas uz Latviju. Ārkārtas
sēdē priekšsēdētājs teica, ka saskaņā ar pašvaldības nolikumu varam piešķirt tikai 130 un
deputāta I.Gailīša piedāvātais priekšlikums par 1000 eur būtu pretlikumīgs. šobrīd jautājums tiek
virzīts apstiprināšanai par to pašu notikumu tikai par mašīnas transportēšanu un faktiski tāda pati

summa. Jautājums - vai priekšsēdētājs deputātus maldināja 6.jūlija ārkārtas sēdē vai šajā domes
sēdē?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka vārds maldināt šobrīd nav šajā vietā, jo nebija nekāda
dokumenta uz kāda pamata varētu šo summu piešķirt. Tagad ir pamats, ir saņemts dokuments un
var šo summu piešķirt.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlīdzināt izdevumus 992,50 EUR apmērā par cietušā automašīnas DAF pārvešanu no
Zviedrijas uz Latviju, minēto summu ieskaitot SIA „IKE TRANSPORTS”, reģistrācijas Nr.
40103402605, bankas kontā (rēķins pielikumā).
2. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015. piešķirt 992,50
EUR par cietušā automašīnas DAF pārvešanu no Zviedrijas uz Latviju.
3. Pašvaldības Tautsaimniecības budžeta sadaļu palielināt par 992,50 EUR.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
38.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību izdevumu daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un biedrības
„LATVI’JAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA”, reģ. Nr.40008021960, juridiskā adrese
Grostonas iela 6B, Rīga, LV 1013, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada
iedzīvotāju M.L., dalībai Pasaules čempionātā velo orientēšanās (MTBO) Čehijāno 2015.gada
17.augusta līdz 23.augustam, un ievērojot Nolikumu „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.
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 Apvienotās Attīstības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu
komitejas 21.07.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem piešķirt un, pēc rēķina saņemšanas,
pārskaitīt finansiālo atbalstu 300 euro apmērā biedrībai „LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS
FEDERĀCIJA”, reģ.Nr.40008021960 konta nr.LV14RIKO00020131111372, DNB
Banka, kods RIKO, 300 euro M.L. (personas kods /personas kods/, /adrese/) sacensību
izdevumu daļējai segšanai dalībai Pasaules Čempionātā velo orientēšanās (MTBO)
Čehijā, no 2015.gada 17.augusta līdz 23.augustam.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt
 Biedrībai „LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA”, Grostonas iela 6B, Rīga,
LV 1013;
 M.L., /adrese/;
 Ropažu Sporta centram;

 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
39.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„CĪRUĻI”, ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 009 0244
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto SIA ”Ģeometrs”, reģ.Nr. 43603011317, valdes
locekļa A.Mazkalniņa 15.06.2015. iesniegumu ar reģ. Nr.1525, par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Cīruļi”, Ropaži, Ropažu novads (kad.Nr. 8084 009
0244, 1.zemes vienība ar kad. apzīm.8084 009 0244), un klāt pievienoto Zemes ierīcības
projektu, tika konstatēts :
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 11.jūlija Ropažu novada
pašvaldības būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/9, sēdes protokols 1.§ „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Cīruļi”, Ropaži, Ropažu
novads, kadastra Nr.8084 009 0244, darba uzdevumu, kurš apstiprināts ar 2014.gada
11.jūlija būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/9, 1.§ un klāt pievienotajiem dokumentiem,
14.09.2006. pieņemto “Zemes ierīcības likumu”, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288
"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" ("LV", 66 (4464), 28.04.2011.) [stājas
spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažu novada teritorijas plānojumam, kā arī citiem
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Zemes ierīcībai pakļautā īpašuma CĪRUĻI, ROPAŽI, ROPAŽU NOVADS, kadastra
Nr. 8084 009 0244, sastāvā esošā 1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 009
0244, platība 8,3 ha.
3. Nekustamais īpašums „Cīruļi”, saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.1102, reģistrēts uz G.D., personas kods /personas kods/ vārda.
4. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi ar
kredītsaistībām.
5. Zemes ierīcības projekta mērķis ir atdalīt trīs zemes gabalus veidojot jaunus zemes
īpašumus, nosakot apgrūtinājumus, aizsargjoslas un adresāciju.
6. Galvenais esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis:
6.1. Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496, „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
6.2. Saskaņā ar spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
zemes vienība atrodas Parku un apstādījumu teritorijā (ZPa) un retinātas savrupmāju
apbūves teritorijā (DzS2).
7. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.61 (Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 15.§)) Noteikumi par
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto
teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, Izdoti saskaņā ar
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 3.panta piekto daļu un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 28.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija
noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un
ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs",
Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem..

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Cīruļi”.
Pēc projekta realizācijas sadalījums ir sekojošs:
 Projektētā zemes vienība Nr.1 – 5.8 ha - paliekošā esošā īpašuma sastāvā (pēc
instrumentālās uzmērīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta);
 Projektētā zemes vienība Nr.2 – 0.9 ha – veidojama kā atsevišķa zemes vienība, kas
veidojams kā jauns īpašums vai iekļaujams cita īpašuma sastāvā (pēc instrumentālās
uzmērīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta);
 Projektētā zemes vienība Nr.3 – 0.8 ha – veidojama kā atsevišķa zemes vienība, kas
veidojams kā jauns īpašums vai iekļaujams cita īpašuma sastāvā (pēc instrumentālās
uzmērīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta).
 Projektētā zemes vienība Nr.4 – 0.8 ha – veidojama kā atsevišķa zemes vienība, kas
veidojams kā jauns īpašums vai iekļaujams cita īpašuma sastāvā (pēc instrumentālās
uzmērīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta).
2. Zemes ierīcības projektā paredzētais adresācijas priekšlikums:
Zemes
vienības
Zemes vienības adrese/nosaukuma priekšlikums
Nosaukums
kārtas Nr.
vai adrese
1.
Cīruļi, Ropaži, Ropažu novads
Adrese (esoša)
2.
Apogi, Ropaži, Ropažu novads
Nosaukums
3.
Gārņi, Ropaži, Ropažu novads
Nosaukums
4.
Mežirbes, Ropaži, Ropažu novads
Nosaukums

Platība
(ha)
5.8
0.9
0.8
0.8

3. Transporta organizācijas apraksts.
Piekļūšana projektētajām zemes vienībām organizējama pa esošo iebraucamo ceļu,
veidojot plānotā ceļa teritoriju pa projektētās zemes vienība Nr.2 malu, lai nodrošinātu
piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.3. Šīs ceļa teritorijas var kalpot kā teritorija, kas
paredzēta reālservitūta tiesību nodibināšanai.
4.
Zemes
vienības
kārtas
Nr.
1.

Noteiktie apgrūtinājumi:
Zemes
vienības
Plānotā (atļautā) izmantošana
platība
(NĪLM)
(ha)
5.8
Savrupmāju apbūves teritorija
(NĪLM kods:
0601-Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (0.25ha),
0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0.88ha).
Parku un apstādījumu
teritorija (NĪLM kods 0201Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (4.67ha).

Objekta apgrūtinājumi
7315030100 - ceļa servitūta teritorija
(0.0547 ha).
7314020101 - vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli
laukos (3.1022 ha);
7316080100 - sanitārās aizsargjoslas
teritorija ap kapsētu (0.0297ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0097ha);
7312030100 - ekspluatācijas

2.

0.9

3.

0.8

4.

0.8

Savrupmāju apbūves teritorija
(NĪLM kods:
0600-Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0.25ha),
0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0.45ha);
Parku un apstādījumu
teritorija (NĪLM kods 0201Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0.2ha).
Savrupmāju apbūves teritorija
(NĪLM kods:
0600-Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0.25ha),
0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0.55ha).

Savrupmāju apbūves teritorija
(NĪLM kods:
0600-Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
(0.25ha),
0101- Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0.55ha).

aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu
– sarkanā līnija (0.0914 ha);
7314020101 - vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli
laukos (0.8715 ha);
7316080100 - sanitārās aizsargjoslas
teritorija ap kapsētu (0.3268ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0097ha);

7314020101 - vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli
laukos (0.8323 ha);
7316080100 - sanitārās aizsargjoslas
teritorija ap kapsētu (0.4157ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0394ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0051ha);
7312040100 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju – (0,0123 ha);
7312050201 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu kabeļu līniju – 1 m platumā
(0,0004 ha);
7314020101 - vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorija ap kultūras pieminekli
laukos (0.8321 ha);
7316080100 - sanitārās aizsargjoslas
teritorija ap kapsētu (0.8321ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0395ha);
7312050601- ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko

tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos
ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem – (0,0254ha);
7312040100 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju – (0,0081 ha);
7312050201 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu kabeļu līniju – (0,0158 ha);
7312050300 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu sadales iekārtu– (0,0002 ha);
7312050201 - ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu kabeļu līniju –(0,0041 ha).
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 G.D., /adrese/.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (4.ekspl.)
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
40.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smuidriņas”,
Ropažu novadā, lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
Izskatot nekustamā īpašuma “Smuidriņas” īpašnieces M.B., personas kods /personas kods/,
pilnvarotās personas A.V.-A., personas kods /personas kods/, 2015.gada 22.jūlija iesniegumu
(reģ.Nr.1921), ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Smuidriņas”, Ropažu novads, kadastra
Nr.8084 017 0046, atdalīt vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0054, platība
3,8ha piešķirot tam nosaukumu „Jaunsmuidriņas”, Ropažu novads, konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Smuidriņas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 017 0046, kopējā
platība 7,3 ha, sastāv no 3 (trim) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0046
(1,5ha platībā), 8084 017 0047 (2ha platībā), 8084 017 0054 (3,8ha platībā).
2. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1323, nekustamā īpašuma
„Smuidriņas” īpašniece ir M.B., personas kods /personas kods/.
3. Īpašnieka priekšlikums atdalāmajai zemes vienībai ar kad.apz. 8084 017 0054, platība 3,8ha
piešķirt nosaukumu „Jaunsmuidriņas”.
4. Ņemot vērā, ka tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība ar savu kadastra apzīmējumu 8084 017
0054, nav jāpiemēro Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktā minētā prasība, tas
ir, nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 23. punktu
un atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Smuidriņas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 017 0046
vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0054, platība 3,8ha.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzоmējumu 8084 017 0054 nosaukumu
„Jaunsmuidriņas”, Ropažu novads.
3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0054 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050 (ierakstīta vēstule);
 Zemes īpašniecei M.B., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
41.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Zālītes”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot I.M., personas kods /personas kods/, dzīves vieta, /adrese/, 2015.gada 21.jūlija
iesniegumus (reģ.Nr. 1907, 1908) ar lūgumu piekrist zemes gabala „Zālītes” reģistrācijai
Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa I.M. vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Darījumu apliecinoši dokumenti:
 2015.gada 14.jūlija pirkuma līgums par ½ domājamo daļu pirkšanu no īpašuma „Zālītes”,
kadastra Nr. 8084 007 0068;
 2015.gada 15.jūlija pirkuma līgums par ½ domājamo daļu pirkšanu no īpašuma „Zālītes”,
kadastra Nr. 8084 007 0068.
2. Pārdevējs – SIA „"Īpašumu attīstības aģentūra", reģ.Nr. 40003608196, adrese: Asteru iela
35, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV 2123;
3. Pircējs – I.M., personas kods /personas kods/, dzīves vieta, /adrese/, ir Latvijas Republikas
nepilsonis;
4. Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0.35 ha un tās līdzšinējās un turpmākās
izmantošanas mērķis, „Zālītes”, kadastra Nr. 8084 007 0068 - individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM kods 0601);
5. 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 nekustamais
īpašums „Zālītes” atrodas – savrupmāju dzīvojamā teritorija (DzS) (Apakљzonējums –DzS2 retināta savrupmāju apbūve);

6. Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti;
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, A.Kleins,
J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”3 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zālītes”, kadastra Nr. 8084 007 0068, 0.35 ha platībā
iegūšanai īpašumā uz I.M., personas kods /personas kods/, vārda, ar zemes izmantošanas
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.M., /adrese/.

 Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084.
 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
42.§
Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežzeme”,
Mucenieki, Ropažu novads
Izskatot nekustamā īpašuma “Mežzeme” ar kadastra Nr. 8084 006 0029 īpašnieka SIA “JUKAN
SERVISS”, reģ.Nr.40002002260, 2015.gada 14.maija iesniegumu (reģ.Nr.1211), ar lūgumu
atļaut izstrādāt detalplānojumu īpašumam “Mežzeme”, konstatēts:
 Saskaņā ar
Zemesgrāmatas datiem īpašums “Mežzeme” ar kadastra Nr. 8084 006
0029 pieder SIA “JUKAN SERVISS”, reģ.Nr.40002002260 (Ropažu novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000091648).
 Saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu
novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada domes
25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 Ropažu novada teritorijas plānojumu, plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta - jauktas ražošnas un darījuma iestāžu teritorijas (JRD).
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. un 14.punktiem, Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
98.punktu, izskatot SIA “JUKAN SERVISS”, reģ.Nr.40002002260, reģistrēto iesniegumu
Nr.1211 par nekustamā īpašuma “Mežzeme”, kadastra Nr.8084 006 0029 detalplānojuma iztrādi,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzsākt detalplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam “Mežzeme”, kadastra Nr.8084
006 0029, 3,9ha platībā, Muceniekos, Ropažu novadā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu detalplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu un noteikt
detalplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Mežzeme” (kad.Nr. 8084 009
0029) platībai.
3. Darba uzdevums derīgs 2 (divus) gadus no lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Detalplānojuma izstrādātājs - SIA “I.Projekts”, reģ.Nr.40003246264, arhitekte Ingrīda
Priedīte, sert.Nr.10-019.
5. Par detalplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ropažu novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Aināru Lindi.
6. Sabiedrisko attiecību daļai publicēt paziņojumu par detalplānojuma izstrādes uzsākšanu
pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības laikrakstā “Ropažu vēstis”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
43.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar A.Planderu
Izskatot Andreja Plandera iesniegumu, kurā lūgts noslēgt līgumu par autotransporta
izmantošanas izdevumu segšanu Ropažu Kultūras un Izglītības centra darbības nodrošināšanai,
saskaņā ar MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu

novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada
pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādīto
personu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Andrejs Planders, personas kods /personas
kods/, /adrese/
Automašīnas marka, valsts numurs
MERCEDES BENZ A160, HD 5257
VIN
WDB1681331J729145
Izlaiduma gads, motora tilpums
2002, 1,6 L
Degvielas veids
Benzīns
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 8,6 litri
100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līdz 30 litri
Līguma termiņš
21.07.2015. - 31.12.2015.
No kādiem finanšu līdzekļiem
„Trejasmens”
Kādam mērķim
Kultūras un Izglītības centra darbības
nodrošināšanai
2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstoša līguma noslēgšanu ar lēmuma 1. punktā minēto
personu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
44.§
Par atļauju Ingrīdai Amantovai savienot amatus
Izskatot Ropažu novada domes deputātes Ingrīdas Amantovas 10.07.2015. iesniegumu, kurā
lūgts atļaut pildīt biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” valdes priekšsēdētāja pienākumus un
pārstāvēt biedrību ikdienā, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 6. un 8.1 pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, 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 biedrības
“Latvijas Olimpiešu klubs” valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmuma izsniegt I.Amantovai.

45.§

Par SIA “Vilkme” zāles pļaušanas cenu piedāvājumu
Ar Ropažu novada domes 23.04.2015. lēmumu Nr.21, prot. Nr.6, apstiprināts SIA “Vilkme”
zāles pļaušanas pakalpojuma cenas. Tika apstiprinātas šādas cenas:
- zāles pļaušana ar traktoru Craftsman – 99,60 EUR/ha bez PVN;
- zāles pļaušana ar rokas sektoru H345Rx – 142,30 EUR/ha bez PVN;
- zāles pļaušana ar traktoru MTZ 82 ar rotēkošo pļaušanu – 68,30 EUR/ha bez PVN;
- ceļa malu appļaušana 1,5 m platumā (par vienu gājienu) – 12,09 EUR/km bez PVN;
- ceļa grāvju izpļaušana – 34,15 EUR/km bez PVN
Jūlija mēnesī konstatēts, ka 1 ha pļaušana vidēji izmaksā 115,00 EUR bez PVN.
Vienlaicīgi konstatēts, ka ir nesamērīgi grūti izsekot un administrēt, cik liela teritorija ir
pļaujama ar trimmeri, cik ar mauriņa traktoru, cik ar traktoru.
Ievērojot nesamērīgo slogu, kas nepieciešams pļaušanas darbu noorganizēšanai un
kontrolei, Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos
jautājumos I.Līdacis ierosina neizdalīt detalizētāk ar kādiem rīkiem pļaujamas teritorijas un
noteikt, ka 1 ha zāles nopļaušana maksā 115,00 EUR bez PVN.
Vienlaikus 21.07.2015. ir saņems SIA “Vilkme” cenu piedāvājums par zāles pļaušanu,
kurā ir norādīts, ka 1 ha zāles nopļaušanas cena ir 115,00 EUR plus PVN, neatkarīgi no tā ar
kādu līdzekli zāle nopļauta.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- 2 balsis
(I.Gailītis, M.Mucenieks), „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zāles pļaušanas pakalpojuma izcenojumu atlikušajai 2015.gada sezonai,
saskaņā ar SIA “Vilkme” 21.07.2015. iesniegto piedāvājumu (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA “Vilkme”;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos.
46. §
Par atklāta ideju konkursa „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde”
konkursa termiņa pagarināšanu
Lai veicinātu Ropažu novada atpazīstamību publiskajā telpā ir nepieciešams popularizēt vienotu
Ropažu novada identitāti. Tādēļ tika izsludināts ideju konkurss „Ropažu novada vizuālās
identitātes skiču izstrāde” par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski atraktīvāko ideju Ropažu
novada vizuālajai identitātei – logotipam un sauklim.
Konkursa mērķis - iegūt oriģinālu un mūsdienīgu ideju, vizuāli un tehniski izstrādātu skici
Ropažu novada vizuālās identitātes izveidei.
Ieinteresētās personas piedāvājumus varēja iesniegt līdz 2015. gada 17. jūlijam plkst.14.00
personīgi Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā Personālvadības un
lietvedības daļā, vai nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu
novads, LV 2135.
Konkursam tika iesniegti četri piedāvājumi. Konkursa komisija, izskatot piedāvājumus, ierosina
pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.septembrimplkst 14:00 un

papildināt, ka piedāvājumus var iesniegt arī elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi
ropazi@ropazi.lv ar norādi „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atklāta ideju konkursa „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde”
termiņa pagarināšanu, līdz 2015.gada 30.septembrim plkst. 14:00 un papildināt, ka
piedāvājumus var iesniegt arī elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi ropazi@ropazi.lv ar
norādi „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde”, šādi precizējot konkursa
nolikuma 5.1 un 7.1 punktus.
„5.1 Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 30.septembrim
plkst.14.00 personīgi Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā
Personālvadības un lietvedības daļā, vai nosūtot uz e-pastu ropazi@ropazi.lv ar norādi
„Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde, vai pastu (pasta zīmogs –
30.septembris) Ropažu novada pašvaldībai Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.”
„7.1 Konkursa vērtēšanas komisija iesniegtos darbus izvērtēs līdz 2015.gada 9.oktobrim”.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par atklāto ideju konkursu „Ropažu novada
vizuālās identitātes skiču izstrāde” un apstiprināto nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ropazi.lv”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja.
4. Finansējumu naudas balvām novirzīt no Attīstības daļas budžeta (511000 Attīstības
pasākumi un programmas)
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
47.§
Par komisijas izveidi
Pēdējos gados Ropažu novada pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus, lai sakoptu
Ropažu kapus, taču tiešā kapu uzraudzība ir atstāta novārtā. Paviršā attieksme kapu
apsaimniekošanā novedusi līdz tādiem skandāliem, kā, piemēram, pa visu Latviju izskanējusī
ziņa, ka Ropažu kapos jau esošā kapu vietā "pa virsu" apglabāts cits cilvēks.
Lai izvērtētu atbildīgo darbinieku rīcību Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Z.Blaus
ierosina izveidot disciplināro komisiju, lai izvērtētu Ropažu novada pašvaldības
apsaimniekojamās teritorijas pārzines rīcību un atbildību, kārtojot un saglabājot kapsētas
lietvedības dokumentāciju, kā arī organizējot darbus kapu teritorijā, šādā sastāvā:
 Valdis Šīrants – Ropažu novada domes deputāts;
 Jānis Ķezis – Ropažu novada domes deputāts;
 Modris Mucenieks – Ropažu novada domes deputāts;
 Jānis Baklāns – Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors;
 Oskars Ašmanis – Ropažu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītājs.
Deputāte R.Gremze izsaka jautā, vai šis lēmums ir balstīts uz “Bez tabu” sižetu?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka jā un ne tikai.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka ļoti līdzīgās situācijās “Bez tabu” sižetos ir bijis
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, tad nevienu brīdi neradās ne vēlme, ne
ierosinājums izveidot disciplināro komisiju.

Sēdes vadītājs Z.Blaus skaidro, ka pašvaldība ir nozīmējusi cilvēku, kurš pilda I.Krotes
pienākumus viņas slimības laikā, un, ja viņam netiek atdotas kapu grāmatas, lai varētu turpināt
reģistrāciju, tā nav normāla situācija. Un tādēļ būs šī komisija, kas izskata un izvērtē, kādēļ
netiek pildīti rīkojumi.
Deputāte R.Gremze jautā, ka attiecībā uz Būvvaldes vadītāju vairākkārtīgi ir bijuši rīkojumi par
paskaidrojumu sniegšanu ilglaicīgā laika periodā, uz šo darbinieku arī ir bijuši rīkojumi par
paskaidrojumiem, kuri nav sniegti, vai sniegti nekvalitatīvi.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nekas nav noticis, būs šī komisija, kas izvērtēs situāciju.
[..]
Deputāts M.Mucenieks atsauc savu kandidatūru disciplinārās komisijas sastāvā, jo neredz jēgu
komisijas darbībai, ja netiek izskatīti visi gadījumi, kas ir bijuši.
Deputāte R.Gremze jautā, kādēļ ir jāveido īpaša komisija, ja var sasaukt visus deputātus un visu
izrunāt.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu, ka komisijas sastāvā jāiekļauj visi deputāti.
Deputāts M.Mucenieks izsaka komentāru, ja šo gadījumu izvērtēs visi deputāti, tad viņš piekrīt
dalībai komisijā.
Deputāte K.T.Hēla ierosina mainīt komisijas nosaukumu.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu mainīt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā “Par
komisijas izveidi”, iekļaujot tajā visus 15 deputātus un aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar
iepriekšminētajām izmaiņām,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- 1 balss (I.Gailītis),
„Atturas”- 2 balsis (R.Gremze, A.Oleksāns),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
Zigurds Blaus – Ropažu novada domes priekšsēdētājs;
Indulis Līdacis - Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un
komunālajos jautājumos;
Antons Cibuļskis – Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras
un sporta jautājumos;
Ingrīda Amantova - Ropažu novada domes deputāte;
Ivars Gailītis - Ropažu novada domes deputāts;
Renāte Gremze - Ropažu novada domes deputāte;
Jānis Grigaļūns - Ropažu novada domes deputāts;
Klaudija Terēza Hēla - Ropažu novada domes deputāte;
Aigars Kleins - Ropažu novada domes deputāts;;
Aivars Oleksāns - Ropažu novada domes deputāts;
Vladislavs Šlēgelmilhs - Ropažu novada domes deputāts;
Mārtiņš Vimba - Ropažu novada domes deputāts;
Valdis Šīrants – Ropažu novada domes deputāts;
Jānis Ķezis – Ropažu novada domes deputāts;
Modris Mucenieks – Ropažu novada domes deputāts;
Jānis Baklāns – Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors;
Oskars Ašmanis – Ropažu novada pašvaldības Juridiskās daļas vadītājs.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt komisijas darbu;
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai protokolēt komisijas darbu;
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;

Ropažu novada pašvaldības Saimniecības daļai;

Ropažu novada pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas pārzinei;

Komisijas locekļiem.

48.§
Par sabiedrisko padomi kapu apsaimniekošanas jautājumos
Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Z.Blaus ierosina izveidot sabiedrisko padomi kapu
apsaimniekošanas jautājumos, kurā darbotos aktīvi un cienījami novada iedzīvotāji, lai
kontrolētu kapu apsaimniekošanu, apkopotu sabiedrības viedokli un idejas.
Sēdes vadītājs Z.Blaus plašāk izskaidro šīs padomes funkcijas un mērķus.
Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka sabiedrisko padomi, kuru pārstāvēs desmit iedzīvotāji,
kurus izvēlēsies Izpilddirektors, ņemot vērā, ka vairākus mēnešus atpakaļ viena daļa deputātu
izteica neuzticību Izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs Z.Blaus paskaidro, ka nav minēts vārds “izvēlēties”, bet gan “organizēt”.
Deputāte R.Gremze izsakās, ka nav skaidrs kā tiks organizēts šis process, zinot Izpilddirektora
iepriekš izvērstās darbības, deputātei R.Gremzei nav pamatota iemesla atbalstīt šo
lēmumprojektu.
Deputāts I.Gailītis izsaka priekšlikumu, ka jāizveido šāda pat padome, Izpilddirektora darbības
izvērtēšanai saistībā ar dzīvokļa remontu, kurš jau divas nedēļas tiek remontēts, bet iepirkums
beidzās tikai tagad un darba līgums ar uzvarētājiem tika nosūtīts tikai aizvakar. Vēl vienu šādu
padomi izveidot Ingūnas Sudrabas Valsts kontroles lēmuma izvērtēšanai par vairāku 100
tūkstošu eur zaudējumu radīšanu pašvaldībai.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka šis priekšlikums neattiecas uz šo lēmumprojektu.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka savu komentāru, ka ļoti maz tiek runāts par attīstību, bet ļoti
daudz par vienu cilvēku, par vienu darba vietu, kas jāsaglabā tieši tādā izskatā līdz mūža beigām,
nevienā darba vietā tā nav, un šādu padomes izveidi deputāts neatbalsta.
Deputāts J.Ķeizs ierosina atbalstīt šīs padomes izveidi, jo tajā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotaji.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants) „Pret”- 5 balsis (I.Gailītis, J.Grigaļūns, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šlēgelmilhs),
„Atturas”- 2 balsis (R.Gremze, K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
1. Apstiprināt sabiedriskās padomes kapu apsaimniekošanas izveidi, kurā darbotos 10
(desmit) Ropažu novada iedzīvotāji, viens pašvaldības administrācijas pārstāvis un viens
Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārstāvis.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt sabiedriskās padomes
izveidi un darba organizāciju.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram
49.§
Par pašvaldоbas atbalstu Ukrainai
Izskatot 25.06.2015. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Latvijas pašvaldību savienības (LPS)
vēstuli Nr.0620151916/A1337 “Par pašvaldību palīdzību Ukrainai”, un saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.”
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants)
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo nav skaidrības, kur šī summa aizies.

Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015. piešķirt
finansējumu 500 EUR apmērā un pārskaitīt to biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”,
reģ.nr.40008002279, konta nr. LV28HABA0140J04577004. Kā maksājuma mērķi
norādot “Pašvaldības palīdzība Ukrainai”.
2. Paрvaldоbas Tautsaimniecоbas budюeta sadaпu palielinвt par 500 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
4. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt
humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
5. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas
Sarkanais Krusts” koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Latvijas pašvaldību savienībai, Mazā pils iela 1, Rīga, LV 1050;
 Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Šarlotes iela 1D, Rīga, LV 1001.
50.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam sacensību izdevumu daļējai segšanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu biedrības
Sporta klubs “MEŽAPARKS” (adrese Rusova ielā 32- 14, Rīga LV 1026) iesniegumu ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju orientēšanās sporta sportistu I.K. (personas kods
/personas kods/, /adrese/), un ievērojot Ropažu novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla
atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un sporta organizācijām”
(jaunā redakcija apstiprināta ar Ropažu novada domes 23.02.2015. lēmumu Nr. 15, protokols
Nr. 3) 2.1. un 5.3. 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,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt, pēc rēķina saņemšanas, 145 euro biedrībai Sporta klubs
“MEŽAPARKS”, reģ. Nr.4008129626, juridiskā adrese Rusova ielā 32- 14, Rīga LV1026,
Banka Nordea, konta nr. LV90NDEA0000081869263, I.K. orientēšanās sporta sacensību
izdevumu daļējai segšanai no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt
 Biedrībai Sporta klubs “MEŽAPARKS”, adrese Rusova ielā 32- 14, Rīga LV 1026,
 I.K., /adrese/;
 Ropažu Sporta centram
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai
51.§
Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" 2. kārtas
projektu rezultātu apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ir saņēmusi deviņus projektu
pieteikumus projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” 2. kārtas ietvaros.

24.07.2015. K.Ozoliņa ir atsaukusi sevis iesniegto projekta pieteikumu „Izlūkos uz Kangariem”.
Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi saņemtās iedzīvotāju iniciatīvas un 28.07.2015. sēdē nolemj
virzīt apstiprinврanai рвdas iesniegtвs iniciatоvas:
Nr.

Projekta
nosaukums

Iesniedzējs

Vērtējums
(Vidējais
punktu skaits)

Pieprasītā
summa,
EUR

Atbalstāmā
summa,
EUR

Papildus nosacījums
pirms līguma slēgšanas

______

1

Par izaugsmi
Ropažu novada
Juglas labajā
krastā

Vēsma
Sidorenko

9,80

750,00

750,00

2

Bērnības sapņi

Dzīb „Pirmā
māja”

9,25

730,84

730,84

1.

______

1. Iesniegt V.

3

Ropaži 810
grafiti

Sandris
Krūmiņš

9,20

678,00

4

Ieskats mākslas
amatnieku
pasaulē. Senie
amati glezniecība,
podniecība

Agnese
Spridzāne

8,20

720,00

5

Rikšiem bērīt
Ropažos!

Ritma
Jedinaka

8,00

750,00

Čerepanova
apliecinājumu, ka ir
gatavs piedalīties
projekta īstenošanā.
2. Komisija rosina
678,00
aktivitāti organizēt
Ropaži 810 svinību
ietvaros 22. augustā.
3. Ierosinājums
Swedbank 400 EUR
ziedojumu novirzīt šī
projekta īstenošanai.
1. 1. Vērtēšanas komisija
samazina degvielas
izdevumus no 120
EUR uz 20 EUR.
2. 2. Precizēt projekta
pieteikumā
620,00
dalībnieku skaitu un
ja nepieciešams
atlases kritērijus.
3. 3. Komisija rosina
darbnīcas organizēt
Ropaži 810 svinību
ietvaros 22. augustā.
4. 1. Precizēt projekta
tāmi, kurā nodalītas
zirga pajūga, aizjūga
un brīvprātīgā darba
izmaksas.
5. 2. Iesniegt R. Jedinakas
750,00
CV.
6. 3. Sazināties ar
Kultūras un
izglītības centra
vadītāju par Ropaži
810 svētku
programmu.

1. Precizēt projekta

6

Radošās
meistarklases
8-13 gadus
veciem bērniem

Katrīna
Ķeķe

7,80

750,00

750,00

7

Strītbola
laukuma
izveide Zītaros,
Tumšupē

Biedrība
„Vienoti
novadam”

7,80

750,00

682,08

Kopsumma: 5128,84

tāmi, norādot kāda
veida līgumi tiks
slēgti par
uzrādītajām budžeta
pozīcijām. Norādīt
projekta iesniedzēja
līdzfinansējumu
vismaz 10 %
apmērā.
2. Iesniegt meistarklašu
vadītājas G. Bīriņas
CV un
apliecinājumu, ka ir
gatava vadīt minētās
meistarklases.
1. Precizēt budžeta
tāmi sadalot
pašvaldības un
projekta iesniedzēja
finansējumu.
Pieprasītais
finansējums tiek
samazināts par 67,92
EUR.
2. Skaidrot
līdzfinansējuma
izcelsmi.
3. Iesniegt precizētu
projekta pieteikumu
ar aizpildītām visām
pieteikuma sadaļām.

4960,92

Vērtēšanas komisija noraida biedrības „Para Equestrial Support Fund” projektu „Atkal zirgā”, jo
projekta mērķis neatbilst „Iedzīvotāju iniciatīvu 2015” nolikumam, proti, tas veicina
saimniecisko darbību.
Vērtēšanas komisija informē, ka divi no iesniegtajiem projektiem netika noformēti atbilstoši
nolikuma prasībām:
 Iesniedzējs - Katrīna Ķeķe, projekts „Radošās meistarklases 8-13 gadus veciem bērniem”
– tāme nav parakstīta un projekts nav cauršūts.
 Iesniedzējs - Agnese Spridzāne, projekts „Ieskats mākslas amatnieku pasaulē. Senie
amati - glezniecība, podniecība” – pieteikums nav cauršūts un ielikts slēgtā aploksnē.
Vērtēšanas komisija konsultējās ar Juridiskās daļas vadītāju O.Ašmani par šo situāciju un
O.Ašmanis rekomendēja ņemt vērā to, kāds ir iniciatīvu virsmērķis, līdz ar to minētās iniciatīvas
tika nodotas vērtēšanai.
Tas atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gada stratēģiskās
prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa prioritātes „Pašvaldības kapacitāte un
iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) Rīcības virzienam „Kopiena”(RV13).
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt augstāk minēto iniciatīvu rezultātus.
2. Noteikt, ka iniciatīvu attiecināmās izmaksas ir 4960,92 EUR (četri tūkstoši deviņi simti
sešdesmit eiro un deviņdesmit divi centi). 4560,92 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit
eiro un deviņdesmit divi eiro) tiek segti no Attīstības daļas budžeta, 400 EUR (četri simti
eiro) no Swedbank piešķirtā finansējuma atbalstot jauniešu iniciatīvu.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada Kultūras un izglītības centram;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Visiem iniciatīvu iesniedzējiem.
52.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada AUGUSTĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
12.08.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
12.08.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
11.08.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
18.08.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
11.08.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
26.08.2015.
plkst.14.00
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 29.07.2015. sēde slēgta plkst. 1635

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

