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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēde
2015.gada 26.augustā

Nr.12

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada jūlija lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu
novads ar O.J.
4. Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
5. Par A.S. deklarēšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.1, Silakrogs,
Ropažu novads
6. Par Saistošiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013.
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtība Ropažu novadā”
Dzīvokļu komisijas atzinumi
7. Par S.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par M.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9. Par D.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
10. Par dzīvokļu maiņu N.B.
11. Par O.J. reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
12. Par pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu
Finanšu komitejas atzinumi
13. Par pašvaldības autobusa piešķiršanu Ropažu Evaņģēliski luteriskajai draudzei
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
15. Par Finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
16. Par „Ropažu novada pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtības” apstiprināšanu jaunā redakcijā
17. Par nekustamā īpašuma „Bajāri 130”, kadastra Nr. 8084 018 0381, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
18. Par nekustamā īpašuma ”Bajāri 130”, Ropažu novads, Kadastra Nr. 8084 018 0381,
atsavināšanu
19. Par Ropažu Brāļu kapu pārvietošanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
20. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Ropažu novada domes
2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Ropažu novada kapsētas
uzturēšanas noteikumi” ” apstiprināšanu
21. Par Ropažu novada domes noteikumu „Kārtība, kādā tiek organizēta kapavietu ierādīšana
un reģistrēšana Ropažu novada kapos” apstiprināšanu

22. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada SEPTEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2, k.2,
Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 26.08.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 26.08.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

administrācijas
darbinieki:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Mārtiņš Vimba
Administrācijas daļas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Saimnieciskās daļas vadītājs Pēteris Volkovičs

-

iestāžu vadītāji:

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte
Cibuļska
Sporta centra vadītāja Evita Eglāja
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste
Kultūras centra vadītāja Sanita Megere – Klevinska
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Kristīne Kviesīte
Zaķumuižas pamatskolas direktora v.i. Inta Ozola
Ropažu novada vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš

-

nepiedalās:

Aigars Kleins (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese
Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 26.08.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
26.08.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 26.08.2015. sēdes darba kārtību.

1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada jūlija lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns sniedz atskaiti par domes 2015.gada jūlija
lēmumu izpildi,
Izpilddirektors J.Baklāns nav ieradies uz sēdi, līdz ar to informācija netiek sniegta. Par
Izpilddirektora prombūtni domes priekšsēdētājam nav informācijas un neviens no domes vadības
nevar izskaidrot Izpilddirektora neierašanās iemeslus uz domes sēdi.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 09.07.2015. saņemto I.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” – 8, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā
dzīvoklī beidzies 31.05.2015.
Ņemot vērā, ka I.B. ģimene ir sociāli mazaizsargāta un ir trūcīga ģimene, ko apliecina
16.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.100 par atbilstību
trūcīgas ģimenes 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 Prot.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 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Zītari 5” – 8, Tumšupe, Ropažu novads, īres līgumu
ar I.B. uz laiku no 01.06.2015. līdz 30.11.2015.
2. I.B. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4 – 57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā “Zītari 5”
-1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).

3. I.B. maksāt par īri (44,10 m²) – ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,21 un - ¹/4 apsaimniekošanas
maksas – EUR 4,52, kopā EUR 6,73 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4 – 57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā “Zītari 5” -1, Tumšupē,
vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.B., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.08.2015. saņemto I.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, istaba Nr. 1, Augšciems, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.08.2015.
Ņemot vērā, ka I.L. sociāli mazaizsargāta persona un ir trūcīga persona, ko apliecina
04.06.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.82 par atbilstību
trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.06.2015. līdz 30.11.2015., 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 Prot.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 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.1, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novads, īres līgumu ar I.L. uz laiku no 01.09.2015. līdz 29.02.2016.
2. I.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. I.L. maksāt par īri (kopējā platība 21,45 m²) – ¼ no kopējās īres maksas EUR 0,81 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai SIA „Ciemats” iecirknī Ropažos «Granīti»,
Ropaži, Ropažu novads LV 2135, SIA „Ciemats” kases darba laikā).
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.L., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;

 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 17.07.2015. saņemto V.R., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/ iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, Rīgas iela 16 – 7, istaba Nr.2, Ropaži, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.05.2015.
Ņemot vērā, ka V.R. ir sociāli mazaizsargāta persona un ir maznodrošināta persona, ko apliecina
06.08.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.68 par atbilstību
maznodrošinātas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.08.2015. līdz 31.01.2016.,
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 Prot.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 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Rīgas iela 16 – 7, istaba Nr. 2, Ropaži Ropažu novads,
īres līgumu ar V.R. uz laiku no 01.06.2015. līdz 30.11.2015.
2. V.R. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā, no lēmuma saņemšanas brīža, ar Ropažu novada
pašvaldību, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads (īres līguma slēgšanas vieta Ropažu novada
pašvaldības Sociālais dienests Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
3. V.R. maksāt par īri (kopējā platība 17,46 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR
2,62 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas – EUR 3,01, kopā EUR 5,63 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Īres maksu un par komunāliem maksājumiem maksāt Ropažu novada pašvaldības kasē, Sporta
iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.2, Rīgas iela 16 – 7, Ropaži, Ropažu
novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma.
9. Par gāzes pakalpojuma sniegšanu maksā 1/3 daļu no gāzes rādījuma.
10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.R., /adrese/;
 Dzīvokļu īpašnieku biedrība „12 Briljanti”, Rīgas iela 16 – 9, Ropaži, Ropažu novads,
LV 2135;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā LV
1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.08.2015. saņemto M.E., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, „Priedes 3” – 61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.08.2015.
Ņemot vērā, ka M.E.ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Prot.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 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Priedes 3” – 61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažu novads,
īres līgumu ar M.E. uz laiku no 01.09.2015. līdz 29.02.2016.
2. M.E. divu nedēļu laikā, no lēmuma saņemšanas brīža, noslēgt īres līgumu ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. M.E. maksāt par īri (kopējā platība 22,33 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR
3,35 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas – EUR 2,29, kopā EUR 5,64 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, „Priedes 3” – 61, Silakrogs, Ropažu
novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
6. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
7. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma.
8. Par gāzes pakalpojuma sniegšanu maksā 1/3 daļu no gāzes rādījuma.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 M.E., /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 īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī „Zītari 5” – 23, Tumšupe, Ropažu novads ar
O.J.
Pamatojoties uz 10.06.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas Prot. Nr. 7, 6.§
„Par sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novads piedāvāšanu
O.J.”- „ Piedāvāt O.J., personas kods /adrese/, iepazīties ar vienistabu dzīvokli Nr. 23 sociālā
mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 45.00 m², malkas apkure, (trešais stāvs).”,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ierādīja O.J. sociālo dzīvojamo platību „Zītari 5” –
23, Tumšupe, Ropažu novads.

17.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma O.J. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka persona piekrīt piedāvātai dzīvojamai platībai „Zītari 5” – 23, Tumšupe, Ropažu
novads.
Ņemot vērā, ka O.J., personas kods /personas kods/, ir persona, kura ir pēc soda izciešanas
atbrīvota no ieslodzījuma vietas, persona ir sociāli mazaizsargāta un ir trūcīga persona, ko
apliecina 06.08.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr. 110 par
atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.08.2015. līdz 31.08.2015.,
kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10.punktu 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
Prot.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 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, „Zītari 5” – 23, Tumšupē, (kopējā
platība 45,00 m²) īres līgumu ar O.J., personas kods /personas kods/ uz laiku no 01.09.2015.
līdz 30.11.2015.
2. O.J. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā „Zītari 5” –
1, Tumšupē vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. O.J. deklarēt dzīves vietu, atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. O.J. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,25 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 4,61, kopā EUR 6,86 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 „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. Uzaicināt O.J. uz septembra sociālo jautājumu komitejas sēdi.
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.J., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§
Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Pamatojoties uz 29.07.2015. Ropažu novada Domes lēmumu Prot. Nr.11, 7.§ „Par īres līguma
noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.13, Tumšupe, Ropažu novads, ar I.V.”„Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr. 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.) un uz Ropažu novada domes lēmumu Prot. Nr.11, 8.§ „Par īres līguma noslēgšanu
sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 12, Tumšupe, Ropažu novads, ar L.R. kopā ar Z.V.”„Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.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.)” un pamatojoties uz 12.08.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas
lēmumu Prot.Nr.7, 2.§ „Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 23,
Tumšupe, Ropažu novads ar O.J.”- „Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā,
Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, (kopējā platība 45,00 m²) īres līgumu ar O.J. uz laiku no
01.09.2015. līdz 29.02.2016.”, un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 21.punktu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt I.V., personas kods /personas kods/ ģimeni, deklarētā dzīves vieta /adrese/ no
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Izslēgt L.R., personas kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, kopā ar
Zigrīdu Vitkovsku, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, no
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
3. Izslēgt O.J., personas kods /personas kods/, faktiskā dzīves vieta /adrese/, no Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
4. Apstiprināt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
uz 12.08.2015.:
N.p.k.
Vārds, Uzvārds
Adrese
Uzņemšanas laiks
09.04.2014.
1.
deklarētā dzīvesvieta /adrese/,
O.B.
pēdējā deklarētā dzīves /adrese/,
2.
11.06.2014.
V.K.
faktiski dzīvo /adrese/
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
- I.V., /adrese/;
- L.R., /adrese/;
- Z.V., /adrese/;
- O.J., /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 A.S. deklarēšanu sociālajā dzīvoklī „Priedes 3” – 61, istaba Nr.1, Silakrogs, Ropažu
novads
Pamatojoties uz 08.07.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Prot.
Nr.7, 11.§ „Par A.S. deklarēšanu sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr. 61, istaba Nr. 1,
Silakrogs, Ropažu novads”- „Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo Sociālo jautājumu komitejas
sēdi uzaicinot uz sēdi A.S..”
06.08.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests nosūtīja A.S. aicinājumu ierasties
12.08.2015. plkst. 14.00 uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi.
A.S. ieradās uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi un uzklausot viņa sniegto
informāciju,
Pamatojoties uz Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 13.panta
Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un pienākumi 2 daļu - (2) Sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesību
īrēto dzīvokli privatizēt, iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, mainīt, nodot apakšīrē
citai personai, iemitināt tajā citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus un laulātā
nepilngadīgos bērnus.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikt deklarēt A.S. sociālajā dzīvoklī „Priedes 3” – 61, istaba Nr. 1,Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- M.E., /adrese/;
- A.S., /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.

6.§
Par Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013.
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā””
Pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 734 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta
noteikumos Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundu tarifa likmi”,
kas nosaka, ka ar 01.01.2015. minimālā darba alga normālā darba laika ietvaros ir 360 euro, bet
minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 euro un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītājas Sarmītes Cibuļskas ierosinājumu veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības
12.12.2013. Saistošajos noteikumos Nr.21 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtība Ropažu novadā” ar sekojošiem papildinājumiem un
grozījumiem:
- grozīt 22.1.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„22.1. vientuļas personas (personas, kurām nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku), kuru
ienākumu līmenis nepārsniedz LR noteikto minimālo darba algu;
- grozīt 22.2.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„22.2. personas, kuru ienākumi nepārsniedz LR noteikto minimālo darba algu vienai personai
mēnesī un kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ir atzīti par

trūcīgām vai maznodrošinātām personām vai objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt
personai aprūpi mājās;
- grozīt 23.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„23. Aprūpes mājās pakalpojumu par samaksu ir tiesīgas saņemt”:,
23.1. vientuļas personas (personas, kurām nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku), kuru
ienākumu līmenis pārsniedz LR noteikto minimālo darba algu – EUR 2,166 stundā”;
23.2.personas, kurām ir apgādnieki, vai personām, kurām noslēgti uztura līgumi– EUR 4,33
stundā”;
23.3. izslēgt 24.punktu.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013.
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtība Ropažu novadā”. (pielikumā).
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtība Ropažu novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ropažu vēstis”.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus Nr.10
„Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par aprūpes
mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtība Ropažu novadā” nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, zināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.10 publicēšanu laikrakstā
„Ropažu vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
7.§
Par S.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.07.2015. saņemto E.S., personas kods /personas kods/
iesniegumu par S.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.08.2015. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
 No 26.01.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 14.07.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Rendenieki”, Tumšupe,
Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/22) ierasties Ropažu novada pašvaldībā
līdz 2015.gada 07.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko
pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads, saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.08.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –


Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas,
bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā






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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt S.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
S.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Rendenieki”,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 E.S. uz adresi – /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, S.J. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§
Par M.J. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.07.2015. saņemto E.S., personas kods /personas kods/
iesniegumu par M.J., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.08.2015. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
 No 26.01.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 14.07.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Rendenieki”, Tumšupe,
Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/21) ierasties Ropažu novada pašvaldībā
līdz 2015.gada 07.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko
pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads,
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 07.08.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –








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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Rendenieki”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
M.J., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Rendenieki”,
Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 E.S. uz adresi – /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, M.J. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§
Par D.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.07.2015. saņemto L.Ū., personas kods /personas kods/
iesniegumu par D.H., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Priedes 1” dz.11, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.08.2015. sēdē (Prot. Nr.7):
konstatēja –
 No 03.08.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Priedes 1” dz.11, Silakrogs, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 23.07.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Priedes 1” dz.11,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/23) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 07.augustam, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Priedes 1” dz.11, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.



Līdz 07.08.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Priedes 1” dz.11, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt D.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Priedes 1” dz.11, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
D.H., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Priedes 1”
dz.11, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.Ū. uz adresi – /adrese/;
 Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, D.H. uz deklarēto dzīvesvietu – /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.§
Par dzīvokļu maiņu N.B.
Izskatot N.B., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
10.08.2015. Nr. 2047, ar lūgumu piešķirt citu dzīvokli Zaķumuižā, kā arī pamatojoties uz
29.07.2015. Ropažu novada domes sēdes Nr. 11., 27.§ „Par nekustamā īpašuma „Skolas iela 1”,
Zaķumuiža, Ropažu novads atsavināšanu, lai atbrīvotu šo ēku no īrniekiem, nepieciešams Skolas
ielas 1-3, Zaķumuiža, īrniecei N.B., personas kods /personas kods/, ierādīt citu dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz apstākli, ka pašvaldībai ir atbrīvojies dzīvoklis adresē Vidzemes prospekts 2-17,
Zaķumuiža, un N.B. ir noslēgts īres līgums uz nenoteiktu laiku, un viņa ir piekritusi mainīt dzīves
vietu uz šo adresi, kā arī pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. pantu - pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības;
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7,

Deputāte K.T.Hēla jautā, vai dzīvoklis tiks atbrīvots 1.septembrī, jo īres līgums jau stājas spēkā ar
1.septembri.?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka iespējams 1.septembrī dzīvoklis vēl nebūs atbrīvots.
Deputāte K.T.Hēla ierosina mainīt īres līguma noslēgšanas datumu no 01.09.2015. uz 01.10.2015.
Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt deputātes K.T.Hēlas ierosinājumam un aicina deputātus balsot par
izmaiņām lēmuma 2.punktā izsakot to šādā redakcijā: “Piešķirt N.B., personas kods /personas
kods/, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt beztermiņa īres līgumu adresē Vidzemes
prospekts 2-17, Zaķumuiža, Ropažu novads, no 01.10.2015.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar N.B., personas kods /personas kods/, adresē Skolas iela 1-3,
Zaķumuiža, Ropažu novads, ar 31.08.2015.
2. Piešķirt N.B., personas kods /personas kods/, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt
beztermiņa īres līgumu adresē Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža, Ropažu novads, no
01.10.2015.
3. N.B., līdz 01.10.2015. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Vilkme”, par
dzīvokli, adresē: Vidzemes prospekts 2-17, Zaķumuiža, Ropažu novads un atbrīvot dzīvokli
Skolas ielā 1-3, Zaķumuižā.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 N.B., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „Vilkme”;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

11.§
Par O.J. reģistrēšanu Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā
Izskatot O.J., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 10.07.2012. iesniegumu ar
lūgumu reģistrēt O.J. Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā un piešķirt dzīvojamo platību, jo pēc soda izciešanas atbrīvots no ieslodzījuma
vietas.
O.J. iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
 11.05.2015. izziņas Nr.772-9011 par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda
izciešanas kopija.
 14.05.2015. lēmuma par bezdarbnieka statusu Nr. 150514-234pies1 kopija.
 06.08.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.110 par
atbilstību trūcīgās personas statusam darbības termiņš ir no 01.08.2015. – 31.08.2015.
Dzīvokļu komisija norāda, ka Ropažu novada pašvaldība palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
ir tiesīga sniegt, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Minētā likuma 14.pants „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”
nosaka:
(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:
1) personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek
izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:
a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns,
aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir persona ar invaliditāti,
c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu
kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;
11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu
īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to
lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju
un remonta izdevumiem un ja tās ir:
a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,
b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns,
aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir persona ar invaliditāti,
c) politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai
pie aizbildņa, — pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe;
4) repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri
dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
41) maznodrošinātas politiski represētās personas;
5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras
devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu
vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai
citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
6) attiecīgās pašvaldības domes noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas.
(2) Par to, ka bērniem bāreņiem vai bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas būs
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas
audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes aprūpe.
(21) Par to, ka personas, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, ieslodzījuma
vietas administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šāda veida palīdzību. Paziņojums
nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā persona tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.
(3) Repatrianti, kā arī maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šāda veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad
ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.
(4) Bērnus bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz bērna
iesniegumu, nodrošina tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi.
Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības,
iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
(5) Repatriantus ar dzīvojamo telpu pēc viņu izvēles nodrošina tā pašvaldība, kurā repatriants, viņa vecāki vai
vecvecāki pastāvīgi dzīvojuši pirms izceļošanas no Latvijas, vai arī tā pašvaldība, kuras palīdzības reģistros dienā,
kad attiecīgā persona iesniegusi iesniegumu par palīdzības saņemšanu, nav reģistrētas personas, kuras nodrošināmas
ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām.
(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā
stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.
Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.
(7) Pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras:
1) dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību
atjaunošanai;
2) personas, kuras dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību
uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurš nav privatizēts likumos "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un
"Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, un kuras lietojušas
dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas brīdī;
3) personas, kuras likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī dzīvoja
kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam piederošā dzīvoklī, ja dzīvoklis nav privatizēts normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

(8) Nosacījumus šā panta septītajā daļā minēto personu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās
tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības dome saistošajos noteikumos.

Dzīvokļu komisija ņemot vērā iesniegtos dokumentus, iepriekš minēto informāciju un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus un pamatojoties uz LR likumu
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt O.J., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, ar 7.kārtas numuru Ropažu
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ”Personas,
kurām pirmām kārtām sniedzama palīdzība”, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.J., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei;
 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.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
12.§
Par pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu
Izskatot pirmskolas izglītības iestādes „Annele” vadītājas Vēsmas Eglītes iesniegto nolikumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.08.2015. 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, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ropažu novada domes 28.08.2013. apstiprināto PII „Annele”
nolikumu (apstiprināts ar 28.08.2013. domes sēdes lēmumu Prot.Nr.14, 1.§).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Pirmskolas izglītības iestādes „Annele” vadītājai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
13.§
Par pašvaldības autobusa piešķiršanu Ropažu Evaņģēliski luteriskajai draudzei
Izskatot Ropažu luteriskās draudzes priekšnieka Zigurda Erciņa 07.08.2015. iesniegumu par
autotransporta (ar 40 sēdvietām) piešķiršanu braucienam uz Latgali š.g. 5. un 6.septembrī un
pamatojoties uz pašvaldības noteikumu „Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību Ropažu
novadā” 3.3 un 6.punktu,

Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7 un
Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
[..]
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Ropažu luteriskajai draudzei autobusu ar 40 sēdvietām š.g. 5. un 6.septembrī
braucienam uz Latgali. Maršruts: Ropaži-Preiļi-Aglona-Krāslava-Kaplava-DaugavpilsRopaži.
2. Brauciena nodrošināšanai piešķirt līdz 202,00 eiro (degviela, šofera komandējums un
viesnīca) no pašvaldības kases līdzekļu atlikuma.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei veikt budžeta grozījumus
finanšu līdzekļus 202,00 eiro novirzot uz kultūras budžetu.
4. Uzdot personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu Luteriskās draudzes priekšniekam Zigurdam Erciņam;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam;
- Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītājam P.Volkovičam.

14.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora vietnieces mācību darbā Intas Ozolas priekšlikumu
par šā gada 28.augusta rīkoto Izglītības darbinieku konferenci Zaķumuižā. Ir paredzēts vieslektors
līdz 270,00 eiro, 7 skolotājiem naudas balva līdz 1300 eiro, ziedi, kafijas pauze kancelejas preces
līdz 280 eiro,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.7 un
Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt Izglītības darbinieku konferences rīkošanai līdz 1850,00 eiro no pašvaldības kases
līdzekļu atlikuma.
2. Atbildīgie par konferences rīkošanu Inta Ozola un Fēlikss Svirskis.
3. Palielināt:
- Sabiedrisko attiecību budžetu par 550 EUR (vieslektors 270 EUR, pārējās preces
280 EUR);
- Ropažu vidusskolas budžetu par 370 EUR (atlīdzība);
- Zaķumuižas pamatskolas budžetu par 370 EUR (atlīdzība);
- Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” budžetu par 370 EUR (atlīdzība);
- PII „Annele” budžetu par 190 EUR (atlīdzība).
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos;
- Ropažu novada pašvaldības Zaķumuižas pamatskolas direktoram.

15.§
Par Finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz 29.07.2015. Ropažu novada pašvaldības lēmumu Prot.Nr.11, 36.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījuma un pielikuma
apstiprināšanu”, kas saistīts ar izmaiņām amatu sarakstā Finanšu un grāmatvedības daļā,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Virzīt apstiprināšanai jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
daļas nolikumu (nolikums pielikumā).
2. Finanšu un grāmatvedības daļas nolikums stājas spēkā ar 15.09.2015., un līdz ar to spēku
zaudē 20.12.2011. Prot.Nr.21, 31.§ apstiprinātais Finanšu un grāmatvedības daļas nolikums.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

16.§
Par „Ropažu novada pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtības” apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumu,
izmaiņām likumdošanā un nepieciešamību aktualizēt „Ropažu novada pašvaldības budžeta
izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu papildināt “Ropažu novada pašvaldības budžeta
izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības” 4.5. punktu, izsakot to detalizētāk, /tiek
citēts teksts/. Deputāte R.Gremze skaidro, ka pamatojums šim priekšlikumam ir, ņemot vērā, ka
gada griezumā tiek vairākkārtīgi iesniegti dažādi pieprasījumi, nepieciešams, lai būtu detalizētāks
pamatojums, kādēļ tas tiek darīts un lai nerastos papildus slogs grāmatvedībai, un deputātiem būtu
saprotams par ko tiek lemts.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis pēc būtības piekrīt deputātes R.Gremzes priekšlikumam.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar labojumiem “Ropažu novada
pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības” 4.5. punktā,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Virzīt apstiprināšanai jaunā redakcijā „Ropažu novada pašvaldības budžeta izstrādes,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” (pielikumā).
2. „Ropažu novada pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtība” jaunā redakcijā stājas spēka ar tā apstiprināšanas dienu, un līdz ar to spēku zaudē
24.03.2010. apstiprinātā „Ropažu novada pašvaldības budžeta izstrādes un apstiprināšanas
kārtība”.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;

 Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai;
 Ropažu novada Finanšu un grāmatvedības daļai.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Bajāri 130”, kadastra Nr. 8084 018 0381, pašvaldības īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Bajāri 130”, kadastra Nr. 8084 018 0381, 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 „Bajāri 130”, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar
kadastra Nr. 8084 018 0381, platība 0,069 ha un palīgēkām:
3.1.Dārza māja, ar kadastra apzīmējumu: 8084 018 0381 001,
3.2.Šķūnis, ar kadastra apzīmējumu: 8084 018 0381 002.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods
90000029039.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu:
Nekustamā īpašuma adrese, sastāvs: Kadastra apzīmējums
„Bajāri 130”, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 018 0381.
Zeme 0,069 ha
8084 018 0381
Dārza māja
8084 018 0381 001
Šķūnis
8084 018 0381 002
2. Atbildīga par īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā – nekustamo īpašumu speciāliste Ieva
Dišlere.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt šo lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

18.§
Par nekustamā īpašuma ”Bajāri 130”, Ropažu novads, Kadastra Nr. 8084 018 0381,
atsavināšanu
Izskatot I.K., personas kods /personas kods/, /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu novada
pašvaldības lietvedībā 2015.gada 06.augustā (Reģ.Nr.2015) ar lūgumu pārdot viņai Ropažu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Bajāri 130”, Ropažu novads, Kadastra Nr. 8084 018
0139, platība 0,0369 ha, un izskatot ar lietu saistītos apstākļus:





Zemes vienība „Bajāri 130”, Ropažu novads, ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības atrodas dārza māja un šķūnis. Abas ēkas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
09.12.2014. Vienošanās, par zemes nomas līguma izbeigšanu un ēku pārņemšanu Ropažu
novada pašvaldības īpašumā.
 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.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Bajāri 130”, Ropažu novads, Kadastra Nr. 8084
018 0381, platība 0,069 ha, ar apbūves tiesībām.
2. Atsavināšanas metode-izsole.
3. Uzņemt bilancē nekustamā īpašuma „Bajāri 130”, Ropažu novads, ar kadastra Nr. 8084 018
0381, sastāvā esošās palīgēkas:
3.1.Dārza māja, ar kadastra apzīmējumu: 8084 018 0381 001,
Kadastrālā vērtība: EUR 2560,00.
3.2.Šķūnis, ar kadastra apzīmējumu: 8084 018 0381 002.,
Kadastrālā vērtība: EUR 59,00.
4. Ēku platība un Kadastrālā vērtība tiks precizēta pēc Telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas un
reģistrēšanas Valsts zemes dienestā.
5. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot bilances izziņu par
nekustamo īpašumu „Bajāri 130”.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
7. Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināšanas procesu.
8. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

19.§
Par Ropažu Brāļu kapu pārvietošanu
Ropažu ciema centrā atrodas Ropažu Brāļu kapi, kuri sadarbībā ar Krievijas Federācijas
pārstāvjiem un Krievijas Federācijas līdzfinansējumu būtu pārvietojami uz kapiem pie Ropažu
pansionāta.
Uzklausot Brāļu kapu komitejas pārstāvja Tāļa Ešmita viedokli par Ropažu Brāļu kapu vēsturi un
pārvietošanu uz kapiem pie Ropažu pansionāta, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmo daļu,

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 18.08.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt Ropažu Brāļu kapu pārvietošanu uz kapiem pie Ropažu pansionāta.
2. Nosūtīt Brāļu kapu komitejai lūgumu organizēt Ropažu Brāļu kapu pārvietošanu sadarbībā
ar Krievijas Federācijas pārstāvjiem un Krievijas Federācijas līdzfinansējumu.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
20. §
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Ropažu novada domes
2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Ropažu novada kapsētas
uzturēšanas noteikumi” ” apstiprināšanu
Ņemot vērā Ropažu novada domes 29.07.2015. sēdes lēmumu Nr.35.§, prot. Nr.11, ar kuru
nolemts nodot RN „Ciemats” SIA apsaimniekošanā Ropažu novada pašvaldības kapus un uzdot
Juridiskai daļai līdz 2015.gada augusta Attīstības komitejas sēdei sagatavot grozījumus 2010.gada
25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi”, kā
arī izskatot Ropažu novada domes deputātu priekšlikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Deputāte K.T.Hēla jautā, ka nav obligāti tiem cilvēkiem, kuru radinieki ir apglabāti Ropažu
kapsētā, slēgt kapavietas nomas līgumus, jo noteikumos rakstīts “tiesības” slēgt līgumu, bet tas
neuzliek par pienākumu to darīt.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka šobrīd ir rakstīts “tiesības”, tas ir jautājums
apspriešanai, jo var likt par pienākumu slēgt kapavietas nomas līgumus, bet tad sekotu par
pienākumu neizpildi administratīvai sods, jautājums, vai pašvaldība vēlas sodīt par to, ka netiek
aktualizēta mirušā kapa vieta.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu, ka noteikumus atstāt esošā redakcijā, tikai papildinot
tos ar termiņu, ka kapa vietas nomas līgums jānoslēdz trīs gadu laikā.
Uzklausot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar
papildinājumiem Saistošajos noteikumos 12.5 punktā par termiņu noslēgt kapavietas nomas
līgumu trīs gadu laikā no pirmās apbedījuma dienas.
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, J.Ķezis, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” 1 balss (R.Gremze), „Atturas” – 3
balsis (I.Gailītis, M.Mucenieks, A.Oleksāns),
Deputāts A.Oleksāns balsojumā atturas, jo īsti nav skaidrības par visu.
Deputāts M.Mucenieks balsojumā atturas, jo nav redzējis ekonomisko pamatojumu, kādēļ SIA
“Ciemtas” pārņem kapsētas apsaimniekošanu, kā arī nav aprēķini, cik viss līdz šim izmaksāja.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Ropažu novada
domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Ropažu novada kapsētas
uzturēšanas noteikumi”” (sk. pielikumu).
2. Noteikt, ka Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Ropažu novada
domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Ropažu novada kapsētas

uzturēšanas noteikumi” ” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ropažu Vēstis” .
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
apstiprināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai, pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinuma saņemšanas, organizēt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā „Ropažu Vēstis”
un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.

21.§
Par Ropažu novada domes noteikumu „Kārtība, kādā tiek organizēta kapavietu ierādīšana
un reģistrēšana Ropažu novada kapos” apstiprināšanu
Ņemot vērā Ropažu novada domes 29.07.2015. sēdes lēmumu Nr.35.§, prot. Nr.11, ar kuru
nolemts nodot RN „Ciemats” SIA apsaimniekošanā Ropažu novada pašvaldības kapus, kā arī
Juridiskās daļas sagatavotos grozījumus 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.30
„Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi”, un izskatot Ropažu novada domes deputātu
priekšlikumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Deputāte K.T.Hēla jautā, ka nav skaidrības, kādēļ sākotnēji ir jāzvana uz domi un pēc tam dome
sazinās ar SIA “Ciemats”, kādēļ nevar zvanīt uzreiz SIA “Ciemats” pārstāvim.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka sākotnēji bija jautājums, uz kurieni iedzīvotājiem
būs jāzvana, ja notiek šāds gadījums, tādēļ tapa ideja, ka visa lietvedība tiks nodrošināta
pašvaldībā.
Juridiskās daļas vadītājs piebilst, ka ar gadiem praksē izveidosies, ka tiks zvanīts konkrētam kapu
pārvaldītājam, bet šobrīd ir tāda kārtība, ka visi šie jautājumi tiek koordinēti caur pašvaldību, un
ir jāinformē arī iedzīvotāji, ja ir kādi jautājumi par apbedīšanu, tad jāvēršas pašvaldībā.
Deputāts A.Oleksāns jautā, kas tad ir mainīts, ja pašvaldība bija un ir atbildīga, ko tad SIA
“Ciemats”?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka kapsētu apsaimniekos SIA “Ciemats”, bet visas grāmatas tiks
glabātas pašvaldībā, kā pieredze rāda, nevar sameklēt to kas ir bijis, daudz kas ir pazudis.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka, cik saprotams, ja notiek konkrēts gadījums,
sākumā ir jāiet uz pašvaldību rakstīt iesniegums, tad jāgaida, kad no SIA “Ciemtas” zvanīs un kopā
ar SIA “Ciemats” pārstāvi jādodas uz kapiem, kur ierāda kapa vietu, pēc tam jādodas uz pašvaldību
parakstīt līgums.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis piekrīt, ka secība ir tieši tāda, kādu minēja deputāte R.Gremze.
Deputāte R.Gremze jautā, ka visi dokumenti tiek glabāti pašvaldībā, bet, kas pilda šos
dokumentus?
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka kapu pārzinis iezīmē, kura kapa vieta tā ir un
dokumentus aizpilda Personālvadības un lietvedības daļā.

Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” 4 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, M.Mucenieks,
A.Oleksāns), „Atturas” – 1 balss (J.Grigaļūns),
Deputāte R.Gremze balso “Pret”, jo tas ir ļoti birokrātisks un sarežģīts process.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes noteikumus „Kārtība, kādā tiek organizēta kapavietu
ierādīšana un reģistrēšana Ropažu novada kapos” (sk. pielikumu).

2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 01.oktobri un tie publicējami Ropažu
novada pašvaldības mājas lapā.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam Z.Blauam ar noteikumiem iepazīstināt RN „Ciemats” SIA
valdes locekli un uzdot nozīmēt kapu pārzini.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļas lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Saimniecības daļai;
 RN „Ciemats” SIA.

22.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada SEPTEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
09.09.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
09.09.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
08.09.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
15.09.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
08.09.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
23.09.2015.
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 26.08.2015. sēde slēgta plkst. 1455

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

