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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēde
2015.gada 23.septembrī

Nr.14

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada augusta lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par īres līguma pārslēgšanu un īres maksas daļas par komunālajiem maksājumiem
sociālajā dzīvoklī Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19, istaba Nr.3, noteikšanu īrniecei F.V.O.
4. Par O.B. izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistra
5. Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
6. Informācija par Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta veikto, pašvaldības finansēto
sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanu, ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādēs
7. Par sociālā statusa noņemšanu pašvaldības dzīvojamai platībai stacija
„Augšciems”,dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novads
Dzīvokļu komisijas atzinumi
8. Par M.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi
9. Par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas izmaiņām
Attīstības komitejas atzinumi
10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Ropažu novadā,
lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
11. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar A.Z. un noslēgšanu ar H.Z.
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar M. – R.R. un noslēgšanu ar A.R.
13. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Pūpoli”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Finanšu komitejas atzinumi
14. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2015.gada sacensībās
15. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
16. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju adaptācijas periodā
17. Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2015.gadā plānotajās
sacensībās Sēdvolejbolā
18. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ēkas „ Zītari 5” pārbūvei
19. Par automašīnas utilizāciju
20. Par Saistošo noteikumu „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības” apstiprināšanu

21. Par finansējuma piešķiršanu Ropažu novada izglītības iestāžu pedagogu, tehnisko
darbinieku, pašvaldības policistu un Sporta centra darbinieku izglītošanai Bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos
22. Par Saistošiem noteikumiem
Nr.14 „Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
26.03.2014. saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ropažu novadā””
23. Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
24. Par
Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā
redakcijā
25. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
26. Par štata vienības skolēnu pavadonis izmaiņām
27. Par Ropažu parka dīķa un krasta apsaimniekošanu
28. Par Ropažu novada pašvaldības iestādes „ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA” nolikuma apstiprināšanu
29. Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījuma
un pielikuma apstiprināšanu
30. Par Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra “Mucenieki” izveidi
31. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
32. Par finansiāla atbalsta sniegšanu starptautisko NEZ Rallijkrosa sacensību rīkošanā
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
33. Par Zaķumuižas pamatskolas direktora konkursa rezultātiem
34. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu urbuma izveidei pie mājas „Brieži”, Ropažos
35. Par automašīnas Mitsubishi L200 nodošanu lietošanā pašvaldības policijai
36. Par nekustamā īpašuma ”Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads atsavināšanu
37. Par J.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
38. Par O.N. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
39. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos
jautājumos Induļa Līdača atbrīvošanu no amata
40. Par “Bērnu aktīvās atpūtas laukums Tumšupē un Ropažos” finansējuma 10 000 EUR
apmērā pārdali uz “Vingrošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Muceniekos un Kākciemā”
41. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada OKTOBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 23.09.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 23.09.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Modris Mucenieks

-

administrācijas
darbinieki:

Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Mārtiņš Vimba
Izpilddirektors Jānis Baklāns
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Agnese Ozola
Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists Sandris
Krūmiņš
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita
Rubene
Saimniecības un autotransporta 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
Pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons

-

nepiedalās:

Jānis Ķezis (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese
Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 23.09.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
23.09.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 23.09.2015. sēdes darba kārtību.

1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada augusta lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns sniedz atskaiti par domes 2015.gada
augusta lēmumu izpildi,

1. Deputāte R.Gremze jautā, kas ir organizējis cenu aptauja par malkas novietni
Augšciemā? Un vai ievietotā informācija Ropažu novada mājas lapā dod saprotamu
informāciju pretendentiem, kur un ko būvēs?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka cenu aptaujā piedalījās 3 pretendenti un ne no viena
nebija izskanējis, ka kaut kas nebūtu skaidrs.
Deputāte R.Gremze izsaka komentāru, ka Ropažu novada mājas lapā publicētā cenu
aptaujā tika norādīta sekojoša informācija: grunts planēšana, melnzemes norakšana,
kokmateriālu apjomi, antiseptiķu apjomi, spāres, jumta apjomi, bet nekas nav minēts par
to, kas tiek būvēts un kur tiek būvēts.
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka dažas neskaidrības radušās, jo atbildīgais darbinieks
nebija ievietojis visu informāciju pie cenu aptaujas, bet šobrīd visas nepilnības ir
novērstas.
2. Deputāts M.Mucenieks jautā, kāda virzība ir ar nekustamā īpašuma “Sarmiņas”
pirmpirkuma tiesību izmanošanu?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka deputātu ziņā ir pieņemt šo lēmumu.
3. Deputāte R.Gremze jautā, ka Muceniekos pie mājas “Jaunceltne 2 k-7” notiek rakšanas
darbi, kāds tam ir skaidrojums?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka ir noslēgts līgums ar SIA “Vilkme” par krustojuma
sakārtošanas un ceļa izveidošanas darbu izpildi.
Deputāte R.Gremze jautā, vai, plānojot 2015.gada budžetu, šiem darbim bija paredzēts
finansējums, vai tika pieņemts deputātu lēmums?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
komentāru, ka 2015.gada septembra Finanšu komitejas sēdē, tika uzdevis šo jautājumu,
vai ir nepiečiešams veikt grozījumus 2015.gada budžetā un atbilde bija noraidoša.
Deputāte R.Gremze sniedz komentāru, ka tāds jautājums netika aktualizēt Finanšu
komitejas sēde, par šo jautājumu kopumā netika runāts līdz šim.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka savu skaidrojumu, ka šie darbi tiek veikti no sadaļas “Ielu
un ceļu darbu paredzētajiem līdzekļiem”.
Deputāte R.Gremze jautā, kādēļ tik apjomīgi darbi, kas notiek pie mājas “Jaunceltne 2 k7” netiek virzīti Domes līmenī?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka šis krustojums ir ļoti sliktā stāvoklī un, lai to sakārtotu,
tika pieņemts lēmums, to saremontēt.
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.08.2015. saņemto J.M., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „stacija Augšciems”, dzīvoklis Nr.4, Augšciems, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.08.2015.
Ņemot vērā, ka J.M. ģimene ir trūcīga persona, ko apliecina 20.08.2015. Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.115 par atbilstību trūcīgas personas statusam,
kuras darbības termiņš ir no 01.08.2015. līdz 31.10.2015., 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 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „stacija Augšciems”, dzīvoklis Nr.4, Augšciems,
Ropažu novads, īres līgumu ar J.M. uz laiku no 01.09.2015. līdz 29.02.2016.
2. J.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135.
3. J.M. maksāt par īri (kopējā platība 16,75 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 0,84 - mēnesī,
un ¼ no apsaimniekošanas maksas EUR 1,72, kopā: EUR 2,56 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 Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 J.M., /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 14.08.2015. saņemto R.L., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „Augšciemi”, dzīvoklis Nr.2, istaba Nr.1, Augšciems,
Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.07.2015.
Ņemot vērā, ka R.L. ir sociāli mazaizsargāta persona un ir trūcīga persona, ko apliecina
21.05.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.75 par atbilstību
trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.05.2015. līdz 31.10.2015., 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 09.09.2015. 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, A.Kleins, 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.2, istaba Nr.1,
Augšciems, Ropažu novads, īres līgumu ar R.L. uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.01.2016.
2. R.L. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2135.
3. R.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 Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 R.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 13.08.2015. saņemto M.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs, Ropažu
novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.08.2015.
28.07.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests veica M.B. apsekošanu dzīves
vietā. Konstatēts, ka dzīvojamā istaba ir nekārtīga. Personai lūgts sakopt telpas.
06.08.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienest atkārtoti veica M.B. apsekošanu
dzīves vietā. Tika izdarīti fotoattēli. Konstatēts, ka dzīvojamā istaba ir ļoti nekārtīga. Atkārtoti
personai tika lūgts sakopt dzīvojamās telpas.
Ņemot vērā, ka M.B. ir sociāli mazaizsargāta persona (persona ar III.grupas invaliditāti, kas
noteikta no 25.03.2015. līdz 24.03.2020.), 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 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot M.B. par pienākumu savest kārtībā sociālās dzīvojamās telpas un aicināt uz
2015.gada oktobra Sociālo jautājumu komitejas sēdi.
2. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis Nr.61, istaba Nr.2, Silakrogs,
Ropažu novads, īres līgumu ar M.B. uz laiku no 01.09.2015. līdz 31.10.2016.
3. M.B. divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.

M.B. maksāt par īri (kopējā platība 22,53 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 3,38 un ¹/4 apsaimniekošanas maksas – EUR 2,31, kopā EUR 5,69 mēnesī.
5. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.1, Priedes 3, dzīvoklis Nr.61,
Silakrogs, 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 Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 M.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.
4.

3.§
Par īres līguma pārslēgšanu un īres maksas daļas par komunālajiem maksājumiem
sociālajā dzīvoklī Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr. 19, istaba Nr.3, noteikšanu īrniecei F.V.O.
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 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārslēgt sociālās dzīvojamās platības Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19, istaba Nr.3, Ropaži,
Ropažu novads, īres līgumu ar F.V.O., personas kods /personas kods/ uz laiku no
01.10.2015. līdz 31.03.2016.
2. F.V.O., personas kods /personas kods/, pārslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma
saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”, SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2135 vai („Granīti”, Ropaži, Ropažu novads, vienu reizi mēnesī SIA
“Ciemats” kases darba laikā).
1. F.V.O. maksāt par īri (39,17 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,94 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 7,25, kopā EUR 10,19 mēnesī.
2. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
3. Samaksu par īres un par komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē, „Granīti”,
Ropaži, Ropažu novads.
4. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai Nr.3, Bērzu iela 1, dzīvoklis Nr.19,
Ropaži, Ropažu novads, pēc SIA „Ciemats” piestādītā aprēķina saņemšanas.
5. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā 1/3 daļu no SIA
„Ciemats” piestādītā rēķina.
6. Par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu maksā 1/3 daļu no elektroenerģijas rādījuma.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 F.V.O., /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.

4.§
Par Olgas Bočarovas izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo
māju reģistra
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.08.2015. saņemto O.B., personas kods
/personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu ar lūgumu izslēgt personu no
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra, sakarā ar to, ka personai ir
dzīves vieta – vienistabas dzīvoklis, /adrese/.
O.B. ir persona ar II. grupas invaliditāti, kurai ir kopdzīve ar A.S., saimniecības ēkā, īpašnieka
mājās /adrese/.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 21.punktu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt O.B., personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, no Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.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.

5.§
Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Pamatojoties uz 09.09.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu 4.§
„Par O.B. izslēgšanu no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra”„Izslēgt O.B., personas kods /personas kods/, deklarēta /adrese/, no Ropažu novada pašvaldības
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra”, un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 21.punktu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt O.B., personas kods, /personas kods/, deklarēta /adrese/ no Ropažu novada
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Apstiprināt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā
uz 09.09.2015.:

Adrese
Uzņemšanas laiks
pēdējā deklarētā dzīves vieta 11.06.2014.
V.K.
/adrese/, faktiski dzīvo /adrese/
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskais un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
- O.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.
N.p.k.
1.

Vārds, Uzvārds

6.§
Informācija par Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta veikto, pašvaldības finansēto
sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanu, ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādēs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta - „Pašvaldības
sociālā dienesta uzdevumi” 7. punktu – „novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības
finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti” – Ropažu novada pašvaldības
Sociālais dienests no 01.06.2015. līdz 31.08.2015. veica ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu novērtēšanu citu pašvaldību iestādēs, kurās pakalpojumus saņem ar
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu ievietoti Ropažu novada pieaugušie
iedzīvotāji.
Ropažu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar 7 citu pašvaldību iestādēm par ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 19 Ropažu novada
iedzīvotājiem.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.

7.§
Par sociālā statusa noņemšanu pašvaldības dzīvojamai platībai stacija
„Augšciems”,dzīvoklis Nr. 2, Augšciems, Ropažu novads
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 27.08.2015. saņemto B.K., personas kods
/personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, „stacija Augšciems”, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novadā, konstatēts,
ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 31.08.2015.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā ir informācija, ka B.K. ģimenei šobrīd nav ne
trūcīgas, ne maznodrišinātas ģimenes statuss. B.K. ģimenes locekļi nav mazaizsargātas personas.
V.K. ir nodarbināts Ropažu novada pašvaldības uzņēmumā.
Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas priekssēdētāja R.Gremze ierosina,
pašvaldības dzīvoklim stacija „Augšciems” dzīvoklis Nr. 2, Augšciems, Ropažu novads, noņemt
sociālo statusu.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.pantu. -Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšana:
„Jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot
vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli
mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un
sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to
lēmumu.”

Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 01.10.2015. atcelt sociālo statusu Ropažu novada pašvaldības dzīvojamai platībai
stacija „Augšciems”, dzīvoklis Nr. 2, Augšciems, Ropažu novads.
2. B.K. divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar SIA „Ciemats”,
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135 vai („Granīti”, Ropaži,
Ropažu novads, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā) par dzīvojamās
platības stacija „Augšciems”, dzīvoklis Nr.2, Augšciems, Ropažu novads, īri.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 B.K., /adrese/;
 Ropažu novada pāšvaldības nekustamo īpašumu specialistei Ievai Dišlerei;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļai;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135;
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
8.§
Par M.Z. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.08.2015. saņemto P.M., personas kods /personas kods/
iesniegumu par M.Z., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Saulgrieži”, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 09.09.2015. sēdē (Prot. Nr.8):
konstatēja –
 No 12.12.2011. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Saulgrieži”, Ropaži, Ropažu novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 28.08.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Saulgrieži”, Ropaži,
Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/25) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 04.septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Saulgrieži”, Ropaži, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 03.09.2015. M.Z. Ropažu novada pašvaldībā iesniedza paskaidrojumu. Paskaidrojumā
Persona norāda, ka minētajā dzīvesvietā dzīvojusi kopš 2010.gada kopā ar dzīvesbiedru
P.M., kurš 2015.gadā gājis bojā un P.M. apgalvo, ka mantojusi minēto īpašumu. Persona
norāda, ka minētajā dzīvesvietā ir ieguldījusi savus finanšu līdzekļus, kā arī Persona ir
lūgusi P.M. noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu par minētajām dzīvojamām telpām.
Tāpat Persona norāda, ka šobrīd citas dzīvesvietas nav.
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 3.panta 1.punktu, kas nosaka, ka 1) Dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi
apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un
kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību;
Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas 06.01.2015. spriedumu lietā Nr. A420382212, kurā ir
teikts, ka ja nav izšķirts strīds par to, vai minētajai personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
deklarētajā dzīvesvietā un ņemot vērā, ka persona atzīst deklarēto dzīvesvietu par vietu, kurā tā ir
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, tad nav pamats anulēt deklarēto dzīvesvietu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 09.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikt anulēt M.Z., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Saulgrieži”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;
2. Ieteikt iesaistītajām savstarpēji vienoties vai vērsties tiesā, strīda izšķiršanai par tiesībām
apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 P.M. uz deklarēto dzīves vietu – /adrese/;
 M.Z. uz deklarēto dzīves vietu - /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.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksas sadales komisijas izmaiņām
Izskatot Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Antona Cibuļska sagatavoto Pašvaldības priekšlikumu pirmsskolas izglītības,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai komisijas sastāva
izmaiņām un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 41. panta 1.daļas 2.punktu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izteikt Ropažu novada 25.09.2013. domes lēmuma Nr.16.,45.§ 1.punktu šādā redakcijā:
Pašvaldības pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto

pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu
darba samaksas sadales komisija šādā sastāvā:
 Antons Cibuļskis komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks
Izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
 Sanita Megere-Klevinska - komisijas locekle, kultūras , izglītības centra vadītāja;
 Pēteris Salenieks komisijas loceklis, Ropažu vidusskolas direktors;
 Inta Ozola komisijas loceklis, Zaķumuižas pamatskolas direktore;
 Agita Rubene komisijas locekle, finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
 Vēsma Eglīte komisijas locekle, PII „Annele” vadītāja.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Intai
Ozolai.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
10.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Ropažu novadā,
lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
Izskatot nekustamā īpašuma “Akmentiņi” īpašnieces A.B., personas kods /personas kods/,
2015.gada 27.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1938), ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Akmentiņi”,
Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0020, atdalīt vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
8084 018 0780, platība 3,4577ha piešķirot tam nosaukumu „Ziemeļstūris”, Ropažu novads,
konstatēts:
1. Nekustamais īpašums “Akmentiņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0020, kopējā
platība 11,7477ha, sastāv no 3 (trim) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 8084 018
0020 (1,49ha platībā), 8084 018 0265 (6.8ha platībā), 8084 018 0780 (3.4577ha platībā).
2. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.531, nekustamā īpašuma
„Akmentiņi” īpašniece ir A.B., personas kods /personas kods/.
3. Īpašnieka priekšlikums atdalāmajai zemes vienībai ar kad.apz. 8084 018 0780, platība
3.4577ha piešķirt nosaukumu „Ziemeļstūris”.
4. Ņemot vērā, ka tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība ar savu kadastra apzīmējumu 8084 018
0780, 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,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 018 0020
vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0780, platība 3.4577ha.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0780 nosaukumu
„Ziemeļstūris”, Bajāri, Ropažu novads.
3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0780 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050 (ierakstīta
vēstule);
 Zemes īpašniecei A.B., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.

11.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu ar A.Z. un noslēgšanu ar H.Z.
Izskatot A.Z., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
19.08.2015., Nr.2146, ar atteikumu no mazdārziņa nomas tiesībām Ropažos, un lūgumu pārslēgt
zemes nomas līgumu ar sievu H.Z., un H.Z., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/,
iesniegumu, kas reģistrēts 19.08.2015., Nr.2147, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu Ropažos Nr.R319, kas noslēgts uz vīra A.Z. vārda Ropažos, un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;
kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Ropažu novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas
noteikšanas kārtība”,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt mazdārziņu zemes nomas līgumu, par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Ropažos
Nr. R-319, ar A.Z.;
2. Noslēgt uz laiku no 01.10.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Ropažos Nr. R-319, Kadastra Nr. 8084 009 0623,
aptuvenā platība 303,75 m² ar H.Z., personas kods /personas kods/;
3. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības 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. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 A.Z., /adrese/;
 H.Z., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
8. H.Z., līdz 31.10.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā –
Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
9. Ja līdz 31.10.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.11.2015. automātiski zaudē
spēku.

12.§
Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar M.– R.R. un noslēgšanu ar A.R.
Izskatot A.R., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
03.09.2015., Nr.2289, ar lūgumu pagarināt ar viņu zemes nomas līgumu par „Zaķu kūtis” Nr.10,
kas noslēgts 12.01.2012, jo māte M.– R.R. ir 03.05.2015. mirusi, un pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. 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, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu, par zemes vienību „Zaķu kūtis” Nr.10, līdz 0,01 ha, ar M.–
R.R.;
2. Noslēgt uz laiku no 01.10.2015. līdz 31.12.2016. zemes nomas līgumu, par pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību Zaķumuižā, „Zaķu kūtis” Nr.10, Kadastra Nr. 8084 008 0110,
aptuvenā platība līdz 0,01 ha, ar A.R., personas kods /personas kods/;
3. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības 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. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 A.R., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
8. A.R., līdz 31.10.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā –
Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
9. Ja līdz 31.10.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.11.2015. automātiski zaudē
spēku.

13.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „Pūpoli”, Ropažu novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot J.P., personas kods /personas kods/, 2015.gada 3.septembra iesniegumus (reģ.Nr. 2284)
ar lūgumu piekrist zemes gabala „Pūpoli” 1/20 daļu reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR
nepilsoņa J.P. vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Darījumu apliecinoši dokuments:
- 2015.gada 28.augusta pirkuma līgums par 1/20 domājamo daļu pirkšanu no īpašuma
„Pūpoli”, kadastra Nr. 8084 010 0033, kas sastāv no zemesgabala ar uz tā esošās būves ar
kadastra apzīmējumu 8084 010 0033 008.
2. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.668, nekustamā īpašuma „Pūpoli”
īpašnieki ir:

- T.Z., personas kods /personas kods/, ½ daļas,
- Ē.Z., personas kods /personas kods/, ½ daļas.
3. Pārdevējs – Ē.Z., personas kods /personas kods/.
4. 2015.gada 28.augusta T.Z., personas kods /personas kods/, ½ domājamo daļu īpašnieces
atteikums no pirmpirkuma tiesībām.
5. Pircējs – J.P., personas kods /personas kods/, ir Latvijas Republikas nepilsonis.
6. Īpašuma „Pūpoli”, kadastra Nr. 8084 010 0033 līdzšinējās un turpmākās izmantošanas
mērķis - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001);
7. Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem Nr.7
apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Nr.03,&40 nekustamais
īpašums „Pūpoli” atrodas - jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD1).
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas”
– 3 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma 1/20 domājamo daļu no īpašuma „Pūpoli”, kadastra Nr. 8084
010 0033, kas sastāv no zemesgabala ar uz tā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 8084
010 0033 008, iegūšanai īpašumā uz J.P., personas kods /personas kods/, vārda.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 J.P., /adrese/;
 Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese 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.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
14.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2015.gada sacensībās
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un biedrības
„Latvijas Jātnieku federācijas”, reģ.Nr.40008023139 juridiskā adrese Kleistu iela 75, Rīga, LV
1067, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju S.S., personas kods
/personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, 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., 3.2. un 5.3. punktus un, ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un
Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Mācību treniņu un sacensību izdevumu daļējai segšanai, kā arī sagatavošanās periodam
startiem 2015.gada sacensībās no Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem piešķirt un
pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas 420 EUR biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija”, reģ.Nr.
40008023139, jur. adrese Kleistu iela 75, Rīga, LV 1067.
2. Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija”, jur. adrese Kleistu iela 75, Rīga, LV 1067.
 S.S. deklarētā dzīves vieta /adrese/.
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

15.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Sakarā ar to, ka Ropažu Mūzikas un mākslas skolā „Rodenpois” 2015./16.m.g. strādā skolotājs Edgars
Raila un viņa amata pienākuma pildīšanai nepieciešams transporta līdzeklis, un Edgars Raila piekritis
amata pienākumu pildīšanai izmantot personīgo transportu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmo daļu, un MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, balsojot:

Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un
Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar Ropažu Mūzikas un mākslas
skolas „Rodenpois” skolotāju Edgaru Railu.
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Edgars Raila, personas kods /personas kods/, /adrese/.
Škoda Fabia HB5685
TMBAA25J9A3142135
2010.g. 1,4l
Benzīns
6,5 L
Līdz 50 litri
01.09.2015.- 31.12.2015.
Mūzikas un mākslas skola
Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolas
"Rodenpois" pedagoģiskā darba nodrošināšanai

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļas vadītājam organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītājam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.

16.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju adaptācijas periodā
Izskatot 03.09.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto I.G. personas kods /personas kods/,
deklarētā dzīvesvieta, /adrese/, iesniegumu par viņas meitas T.G. personas kods /personas kods/
un par auklītes Birutas Pelēķes personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības

Nr.443301029, uzsākot mācības PII „Annele”, saglabāt adaptācijas periodā līdz 21.09.2015.
pakalpojuma maksas daļēju kompensāciju,
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un
Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Adaptācijas periodā līdz 21.09.2015., saglabāt maksas daļēju kompensāciju ar auklīti
Birutu Pelēķi personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības Nr.443301029.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī, proporcionāli nostrādātām dienām, veikt no
pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā
laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Birutai Pelēķei, /adrese/;
- I.G., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītājam;
- Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai.

17.§
Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājam dalībai 2015.gadā plānotajās
sacensībās Sēdvolejbolā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un biedrības
„Latvijas Paralimpiskās Komitejas”, reģ.nr.40008025464, juridiskā adrese Stabu iela 60, Rīga
LV 1011, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotāju B.J., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, un ievērojot Ropažu novada pašvaldības
nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un
sporta organizācijām” (apstiprināts ar Ropažu novada domes 30.05.2012. lēmumu Nr. 13,
protokols Nr. 10) 2.1. un 5.3. punktus un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu un,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un
Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt un pārskaitīt, pēc rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā, EUR 430,00 biedrībai
„Latvijas Paralimpiskās Komitejas”, reģ.nr.40008025464, juridiskā adrese Stabu iela 60,
Rīga LV 1011, B.J. mācību treniņu un sacensību dalības izdevumu daļējai segšanai
2015.gadā plānotajās sacensībās Sēdvolejbolā (tai skaitā: Baltijas valstu čempionātā,
Eiropas čempionāta finālsacensībās Vācijā, treniņnometnei u.c.) no Ropažu Sporta centra
budžeta līdzekļiem,
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 „Latvijas Paralimpiskajai Komitejai”, Stabu iela 60, Rīga, LV 1011;
 Ropažu Sporta centram;

 B.J., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai

18.§
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ēkas „Zītari 5” pārbūvei
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 23.02.2015. lēmumu Nr.3 33.§ „Par Ropažu novada
pašvaldības 23.02.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par Ropažu novada pašvaldības
2015.gada budžetu”” 30.06.2015. lēmumu Nr.9, 43.§ „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
ratiņkrēslu uzbrauktuves pie ēkas „Zītari 5”, Tumšupē, Ropažu novadā pārbūvei”, kā arī
organizētā iepirkuma „Ēkas siltināšanas darbi „Zītari 5”, Tumšupē” (ID Nr. RNP/2015/13)
rezultātu, kur ietvertas arī uzbrauktuves pārbūves izmaksas, kā arī noslēgtiem līgumiem
(būvniecība un būvuzraudzība),
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un Finanšu komitejas
15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu - kases atlikuma uz 31.12.2015.
papildus piešķirt 4170,00 EUR „Ēkas siltināšanas darbi “Zītari 5”, Tumšupē” realizācijai.
2. Palielināt pašvaldības Tautsaimniecības budžeta investīciju daļu par 4170,00 EUR minēto
līgumsaistību izpildei.
3. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas
pašvaldības 2015.gada budžetā.
4. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

19.§
Par automašīnas utilizāciju
2015.gada 07.jūlijā, veicot tehnisko apskati Ropažu novada pašvaldības transportlīdzeklim
MITSUBISHI PAJERO, v/n DP9990, kuru ikdienā lieto Ropažu novada pašvaldības policija,
tika konstatēti 18 trūkumi vai bojājumi, tai skaitā saturošo konstrukciju korozija.
Pēc konstatētajiem bojājumiem tika saņemts cenu piedāvājums no SIA „Jura AUTO”,
reģ.Nr.40003999499, par t/l MITSUBISHI PAJERO būtiskāko bojājumu remonta izmaksām, kas
sastādīja 1580 EUR (bez PVN).
Tāpat arī konstatēts, ka nepieciešama t/l MITSUBISHI PAJERO atkārtota pilna pārlīmēšana
(oriģinālā krāsa – sudraba), kas izmaksā 700 EUR.
Tāpat t/l MITSUBISHI PAJERO novērojams augsts degvielas patēriņš (vidēji 14 litri uz 100
km.).
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstu transportlīdzekļa
MITSUBISHI PAJERO atlikusī vērtība uz 2015. gada septembri ir 7,11 EUR.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu pašvaldības uzdevums ir
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Ņemot vērā t/l MITSUBISHI PAJERO ar v/n DP9990 tehnisko stāvokli un nepieciešamos
ieguldījumus, lietderīgāk un racionālāk ir šo transportlīdzekli utilizēt.

Un saskaņā ar Attīstības komitejas 08.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.8 un Finanšu komitejas
15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noņemt operatīva transporta līdzekļa statusu Ropažu novada pašvaldības t/l MITSUBISHI
PAJERO, v/n DP9990.
2. Ropažu novada pašvaldības t/l MITSUBISHI PAJERO, v/n DP9990 noņemšanu no
uzskaites CSDD.
3. Veikt Ropažu novada pašvaldības t/l MITSUBISHI PAJERO, v/n DP9990 uzpirkšanas
cenu aptauju un nodot transportlīdzekli utilizācijai par iespējami augstāko cenu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības policijas priekšniekam D.Veličko organizēt
transportlīdzekļa uzpirkšanas cenu aptauju un utilizāciju.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības policijai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

20.§
Par Saistošo noteikumu „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 25.01.2015. likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² panta _ „Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 5 daļu –
„Pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem nosaka šā panta otrajā daļā minēto izdevumu
segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību”,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ir apkopojis informāciju par Ropažu novadā
esošiem bērniem bāreņiem un par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Uz 01.09.2015. Ropažu novadā ir 6 bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri ir
sasnieguši pilngadību un turpina mācības. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
nosaka, ka bērns bārenis var prasīt un saņemt dzīvokļa pabalstu un pats izvēlēties, kurā
pašvaldībā īrēs dzīvokli. Šo pabalstu pašvaldība izmaksā no dienas, kad bērns bārenis ir
sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecumam, ja turpinās mācības.
„Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir šādu ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
1) izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2) izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām.
Šajos piedāvātajos saistošajos noteikumos „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības”, bērns bārenis varēs saņemt sociālo dzīvokļa pabalstu un
nepretendēs uz pašvaldības dzīvojamo platību.
Šobrīd pašvaldībā bērns bārenis, kurš ir sasniedzis pilngadību, kurš ir uzņemts rindā uz
pašvaldības dzīvojamo platību , bet dzīvojamo platību vēl nav saņēmis, un dzīvo atsevišķi no
citiem ģimenes locekļiem, var saņemt pašvaldības sociālo pabalstu – dzīvojamās telpas īres

izdevumu segšanai – 100% apmērā no īres maksas (izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība
piešķir dzīvokli).
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9 un Finanšu
komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (pielikumā).
2. Noteikt ka Saistošie noteikumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ropažu vēstis”.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā
Saistošos noteikumus Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības” nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
apstiprināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.12 publicēšanu laikrakstā
„Ropažu vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.

21.§
Par finansējuma piešķiršanu Ropažu novada izglītības iestāžu pedagogu, tehnisko
darbinieku, pašvaldības policistu un Sporta centra darbinieku izglītošanai Bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.173 (01.04.2014) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”,
Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ierosināja organizēt profesionālas kvalifikācijas
pilnveides apmācības Bērnu tiesību aizsardzības jomā Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas
pamatskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Latvijas Pašvaldību mācību centrs ir piedāvājis sekojošas Tēmas:

pedagogiem - Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes (6h) kurss.

tehniskajiem darbiniekiem – Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi (8h) kurss.
Izglītības programma ir saskaņota ar Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības inspekciju (Nr.15/1199., 14.05.2014.) un izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 (01.04.2014) „Noteikumi
par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu
un apjomu”, kā arī balstoties uz MK noteikumiem Nr.662 (28.20.2014.) „Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību”.
Dalības maksa pedagogiem 11,00 EUR, tehniskajiem darbiniekiem 15,00 EUR. Aprēķinātie
finanšu līdzekļi – 3 147,00 EUR. Dalībniekiem pēc programmas noklausīšanās, saskaņā ar
LPMC iesniegtajām dalībnieku reģistrācijas anketām, tiks atsūtītas apliecības.
Dalībnieku skaits, kas piedalās apmācībās kopā 241 personas. No tām 124 tehniskie darbinieki
un 117 pedagogi.
[..]
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9,
[..]

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt organizētās apmācības Bērnu tiesību aizsardzības jomā tehniskajiem darbiniekiem
un pedagogiem.
2. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu - kases atlikuma uz 31.12.2015. papildus
piešķirt 3 147,00 EUR Ropažu novada pedagogu un tehnisko darbinieku apmācībām.
3. Palielināt pašvaldības Tautsaimniecības budžeta sadaļu par 3 147,00 EUR minēto
līgumsaistību izpildei.
4. Uzdot visiem iestāžu vadītājiem nodrošināt, ka darbinieki, kuriem saskaņā ar normatīvajiem
aktiem nepieciešams, iziet apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā.
5. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas
pašvaldības 2015.gada budžetā.

22.§
Par Saistošiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””
Izvērtējot Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas Renātes Gremzes
ierosinājumu, papildināt saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ropažu novadā „ 4.daļas – „Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšānās”, 44.2. punktu – nosakot, ka pašvaldība sedz 100% īres maksu
dzīvojamai telpai līdz 30 m² un veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” ar
sekojošu papildinājumu un grozījumu:
- grozīt 44.2. apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
„44.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai – 100% apmērā no īres maksas (izmaksā
katru mēnesi līdz pašvaldība piešķir dzīvokli), dzīvojamai telpai līdz 30 m²” (pielikumā),
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 09.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.9 un Finanšu
komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Uzklausot deputātu diskusiju Sociālā centra vadītāja S.Cibuļska ierosina paildināt Saistošo
noteikumu 44.2. punktu izsakot to šādā redzkcijā: „44.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu
segšanai – 100% apmērā no īres maksas (izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība piešķir dzīvokli),
dzīvojamai telpai līdz 30 m² Latvijas Republikas teritorijā”.
Sēdes vadītājs Z.Blaus rosina Sociālā centra vadītāju S.Cibuļsku kopā ar Juridiskās un
lietvedības daļas vadītāju O.Ašmani pārskatīt Saistošos noteikumus un aicina deputātus balsot
par šo lēmumu ar iepriekš minētajiem labojumiem Saistošajos noteikumos,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos notekumus Nr.14 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””
(pielikumā).
2. Noteikt ka Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””
stājas spēkā nākamājā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ropažu vēstis”

3. Uztot Ropažu novada pašvaldības juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā
Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014. saistošos
noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””, nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, apstiprināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.14 publicēšanu laikrakstā
„Ropažu vēstis”un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.

23.§
Par Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītāja P.Volkoviča priekšlikumu par
skolēnu autobusu pārvadājumu maršrutiem, sakarā ar jauno mācību gadu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo uzskata, ka autobusu degvielas patēriņa normas
neatbilst reālajai situācijai.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normas:
1.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
autovadītājs Juris Kukulis
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 33 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 36,3 litri;
1.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
autovadītājs Roberts Burmistrs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 –
autovadītājs Leonīds Nesterjonoks
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.4. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 –
autovadītājs Aivars Oščenkovs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri;
1.5. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9788 –
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri.
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai:
2.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
rīta reiss
Ropaži – Kangaru pietura (satiksmes autobusa pietura) – Vāveres - “Jaunā muiža” (mājas
nosaukums) - Kākciems – Asari - Bajāri (dārzkopības sabiedrība, pietura) – Bajāru DUS –
Zaķumuiža – Lielā priede - “Aizalkšņi” (māju nosaukums) – Ropažu vidusskola – Jāņkalni –
Ropažu vidusskola.

vakara reiss
Ropažu vidusskola – “Aizalkšņi” (māju nosaukums) – Purvmalas – Lielā priede - Kangaru
pietura (satiksmes autobusa pietura) – Vāveres - “Jaunā muiža” (mājas nosaukums) Kākciems – Asari – Bajāru – Zaķumuiža – Silakrogs – Kangari – Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 116 km,
2.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
rīta reiss
Ropaži – Sidrabsalas – Vilkači – Galauskas – Plānupe – Purvs – Tumšupe – Ropažu
vidusskola – Augšciems – Liepkalni – Augšciems – Jasmīni – Ropažu vidusskola;
vakara reiss
Ropažu vidusskola – Tumšupe – Dzīpari – Purvs – Plānupe – Galauskas – Sidrabsalas – Skola
– Augšciems – Liepkalni – Viesturi – Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 120 km.
2.3. Autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634 –
rīta reiss
Zaķumuiža – Upeslejas – Līči – Mucenieki - Silakrogs - Zaķumuiža;
vakara reiss
Zaķumuiža- Bajāri – Zaķumuiža – Silakrogs - Mucenieki – Līči – Upeslejas - Zaķumuiža;
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto kilometru
skaits dienā - 70 km,
3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
pārvadāšanai interešu izglītības un sporta nodarbībām.
Vakara reiss skolēniem pēc mūzikas, mākslas skolas un sporta nodarbībām:
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR
9788
Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki - Zaķumuiža - Bajāri – Ropažu vidusskola - „Purgaiļi”
(māju nosaukums) - Tumšupe – “Podkājas” - Plānupe – Ropažu vidusskola – Augšciems –
Vāveres – Kākciems – Bajāri - Zaķumuiža
Vai
Ropažu vidusskola - Zaķumuiža – Silakrogs – Mucenieki – Upeslejas - Zaķumuiža - Bajāri –
Ropažu vidusskola - „Purgaiļi” (māju nosaukums) - Tumšupe – “Podkājas” – Ropažu
vidusskola – Augšciems – Vāveres – Kākciems – Bajāri – Ropaži
Kopējais nobraukto kilometru skaits dienā - pēc fakta
4. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus skolēnu
nokļūšanai uz mācību iestādēm Gaismas internātpamatskolu un Upesleju
internātpamatskolu- rehabilitācijas centru.
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr.
HR9788
Ropaži – Vāverkrogs – Kākciems - Zaķumuiža – Sauleskalna tilts „Raģīši” - „Drunkas” –
Silakrogs - Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs - Gaismas internātpamatskola.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes nedēļa (pirmdienās, piektdienās),
kopējais viena brauciena nobraukto kilometru skaits - 130 km,

Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus Mūzikas
un mākslas skolas “Rodenpois” audzēkņiem.
Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR9789
Zaķumuižas mūzikas un mākslas skolas filiāle – Ropažu mūzikas un mākslas skola
“Rodenpois”
Kopējais nobraukto kilometru skaits dienā (ceturtdienā) - 26 km
5.

Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus Ropažu
vidusskolas 3.klases skolēniem peldbaseina apmeklējumam Inčukalnā.
Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277
Ropažu vidusskola – Inčukalns – Ropažu vidusskola
Kopējais nobraukto kilometru skaits 1 reizi nedēļā (pirmdienā) - 40 km
6.

Sēdes pārtraukums no plkst.1510 - 1525
24.§
Par Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu jaunā
redakcijā
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 15.12.2009. MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” VARAM ziņojumu par 2013.gada pārbaudes
rezultātiem, zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija AMJ” ieteikumiem par 2014.gada
saimniecisko darbību, un izskatot aktualizētos Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļas nolikumus,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus jaunā redakcijā:
- Nolikums par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu;
- Nolikums par gada pārskata sagatavošanas kārtību;
- Grāmatvedības organizācijas apraksts saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu realizāciju;
- Grāmatvedības kontu plāns;
- Grāmatvedības kontu apraksts;
- Zembilances uzskaite;
- Dokumentu apgrozība;
- Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti;
- Instrukcija par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību;
- Nolikums par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti;
- Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem;
- Nolikums par pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaiti;
- Nolikums par inventarizācijas norises kārtību;
- Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites metodika;
- Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un
izlietošanu;
- Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi
(dokumenti pielikumā).
2. Atzīt par spēkā neesošiem Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumus, kas
apstiprināti 22.10.2014. Nr.20, 15.§.

3. Ropažu novada pašvaldības grāmatvedības nolikumu jaunā redakcija stājas spēkā ar
lēmuma pieņemšanas brīdi.
4. Noteikt Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājai Agitai Rubenei
organizēt grāmatvedības nolikumu glabāšanu.
5. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

25.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.punktu, pieņemtajiem
Ropažu novada domes lēmumiem laika periodā no 01.06.2015. līdz grozījumu izstrādes brīdim,
saņemtām mērķdotācijām valsts atbalsta programmās un ES projektu realizācijā un iesniegto
Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumu projektu par finanšu līdzekļu pārdali:
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – 3
balsis (R.Gremze, M.Mucenieks, A.Oleksāns),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 23.09.2015. saistošos noteikumus Nr.13 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” ar sekojošu paskaidrojumu:
1.1.Pamatbudžets:
Ieņēmumi:
- ieņēmumu daļas „Nenodokļu ieņēmumi” palielinājums par noslēgtiem līgumiem saistībā
ar pašvaldības īpašumu pārdošanu par summu 5750,00 EUR (kods 13.1.0.0.);
- ieņēmumu daļas „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” palielinājums par
finansējumu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem par summu 4598,00
EUR (kods 21.4.2.9.);
- ieņēmumu daļas „Transferti” palielinājums par
mērķdotācijām brīvpusdienu
nodrošinājumam 4.klasēm un izglītības funkciju nodrošināšanai pedagogu darba
samaksai un darba devēja VSAOI veikšanai, ES projektu realizācijā par summu
247430,00 EUR (kods 18.6.2.0.un 18.6.3.0.);
Izdevumi:
- Vispārējās valdības dienesti budžeta palielinājums par summu 700,00 EUR;
- Izglītības budžetu palielinājumu par summu 244217,00 EUR;
- Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta palielinājums par summu 1102,00 EUR;
- Sociālās aizsardzības budžeta samazinājumu par summu 8281,00 EUR;
- Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana budžeta palielinājumu par summu
137125,00 EUR;
- grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāžu plānotos izdevumos pa izdevumu
klasifikācijas kodiem.
Kreditēšana:
- pamatsummas palielinājums saskaņā ar Pašvaldību un galvojumu padomes lēmumu un
Valsts kases aizdevuma līgumu „ Mēbeļu, apskaņošanas un gaismas tehnikas iegāde
pirmsskolas izglītības iestādei Annele „ 2015.gadā – 94527,00 EUR.
Apstiprināt pamatbudžeta rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 6228,00 EUR apjomā.
Plānotais kases atlikums uz 31.12.2015. – 42668,00 EUR apjomā.

1.2 Speciālais budžets un ziedojumi
Ieņēmumi:
- ieņēmumu daļas palielinājums par saņemtiem ziedojumiem – pasākuma Ropaži 810
nodrošinājumam 5750,00 EUR;
- ieņēmumu daļas palielinājums par saņemto ziedojumu – jauniešu aktivitātes pasākumam
400,00 EUR;
- ieņēmumu daļas samazinājums DRN fondā par ELFLA projekta Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana Ropažu novadā līdzfinansējuma summu 1430,00 EUR;
Izdevumi:
- izdevumu daļas palielinājums par saņemtiem ziedojumiem – pasākuma Ropaži 810
nodrošinājumam 5750,00 EUR;
- izdevumu daļas palielinājums par saņemto ziedojumu – jauniešu aktivitātes pasākumam
400,00 EUR;
- izdevumu daļas samazinājums DRN fondā par ELFLA projekta Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana Ropažu novadā realizācijas summu 2861,00 EUR.
Apstiprināt speciālā budžeta rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 6189,00 EUR apjomā.
Plānotais kases atlikums (speciālais budžets un ziedojumi) uz 31.12.2015. – 11697,00 EUR
apjomā.
2. Ropažu novada pašvaldības 23.09.2015. saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Ropažu
novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada pašvaldības
2015.gada budžetu” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropažu novada
pašvaldības juridiskā un lietvedības daļā, finanšu un grāmatvedības daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 23.09.2015. saistošos noteikumus Nr.13. „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

26.§
Par štata vienības skolēnu pavadonis izmaiņām
Noklausoties Ropažu vidusskolas direktora Pētera Salenieka, PII “Annele” vadītājas Vēsmas
Eglītes un Mūzikas un mākslas skolas direktores Daigas Jankovskas informāciju par skolēnu
pavadoni autobusā no Tumšupes ciema uz pirmskolas izglītības iestādi “Annele” no rīta un
pēcpusdienā un skolēnu pavadoni no Ropažu vidusskolas uz Mūzikas un Mākslas skolu turp un
atpakaļ, un pēc nepieciešamības skolēnus pavada uz ambulanci, savstarpēji izglītības iestādēm
vienojoties,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Deputāte K.T.Hēla jautā, kādēļ Ropažu vidusskolai ir nepieciešams skolēnu pavadonis?
Ropažu vidusskolas direktors P.Salenieks atbild, ka 0,25 slodze štata vienībai “Skolēnu
pavadonis” nepieciešams pagarinātās grupas ietvaros.
Uzklausot deputātu un Ropažu vidusskolas direktora P.Salenieka diskusiju deputāte R.Gremze
aicina šai 0,25 darba slodzei skaidri nodefinēt darba uzdevumus.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 balsis (M.Mucenieks),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot pirmskolas izglītības iestādē “Annele” jaunu pusslodzes štata vienību “Skolēnu
pavadonis” ar amatalgu 220,00 eiro mēnesī.

2. Izveidot Mūzikas un mākslas skolā 0,25 slodzes štata vienību “Skolēnu pavadonis” ar
amatalgu 110,00 eiro mēnesī.
3. Izveidot Ropažu vidusskolā 0,25 slodzes štata vienību “Skolēnu pavadonis” ar amatalgu
110,00 eiro mēnesī.
4. Uzdot Ropažu vidusskolas direktoram Pēterim Saleniekam, PII “Annele” vadītājai V.Eglītei
un Mūzikas un mākslas skolas direktorei D.Jankovskai izstrādāt darba pienākumus un
noslēgt darba līgumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.
6. Lēmumu nosūtīt Ropažu vidusskolas direktoram Pēterim Saleniekam , pirmskolas izglītības
iestādes vadītājai Vēsmai Eglītei un Mūzikas un mākslas skolas direktorei Daigai
Jankovskai .
7. Atzīt par spēkā zaudējušu 24.09.2015. Ropažu novada domes sēdes lēmumu Nr.19, 21.§.
Deputāte R.Gremze uzdod Ropažu vidusskolas direktoram P.Saleniekam līdz 2015.gada oktobra
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdei rakstiski iesniegt 0,25 slodzes štata vienības
“Skolēnu pavadonis” darba uzdevumus, kas tiks veikti Ropažu vidusskolā.

27.§
Par Ropažu parka dīķa un krasta apsaimniekošanu
Lai īstenotu LAD projektu „Ropažu parka dīķa rekonstrukcija” starp Ropažu novada pašvaldību
un biedrību „Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” 18.02.2014. tika noslēgts dīķa patapinājuma
līgums, ar kuru Ropažu parka dīķis, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru 8084 009
0318, tika nodots biedrībai ar nolūku īstenot dīķa rekonstrukciju, attīrīšanu un sakopšanu.
Lai īstenotu LAD projektu „Ropažu dīķa krasta labiekārtošana” starp Ropažu novada pašvaldību
un dzīvokļu īpašnieku biedrību „Pirmā māja” 18.02.2014. tika noslēgts zemes nomas līgums, ar
kuru zemes gabals 3000m2 platībā no zemes gabala ar kadastra numuru 8084 009 0336, tika
nodots biedrībai ar nolūku īstenot dīķa krasta labiekārtošanu.
Abi projekti ir pabeigti un pateicoties biedrībām teritorija ir labiekārtota, bet ir radies zināms
apgrūtinājums biedrībām.
Izskatot Attīstības daļas vadītāja Valda Valtenberga priekšlikumu par grozījumu veikšanu starp
Ropažu novada pašvaldību un biedrību „Aktīvi vecāki - Ropažu novadam” un dzīvokļu
īpašnieku biedrību „Pirmā māja” 18.02.2014. noslēgtajos patapinājuma un nomas līgumos, jo
abām iepriekš minētajām biedrībām nav nepieciešamo finanšu, tehnikas un darbaspēka resursu,
lai veiktu kvalitatīvu Ropažu parka dīķa un krasta apkopšanu, kā arī priekšlikumu par iepriekš
minētās teritorijas nodošanu apsaimniekošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ciemats”,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus starp Ropažu novada pašvaldību un biedrību „Aktīvi vecāki Ropažiem”
18.02.2014. noslēgtā patapinājuma līgumā nosakot, ka dīķa kopšanas un uzturēšanu kārtībā
nodrošina pašvaldība.
2. Veikt grozījumus starp Ropažu novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību „Pirmā
māja” 18.02.2014. noslēgtā nomas līgumā nosakot, ka nomas lietošanā nodotās teritorijas
apsaimniekošanu nodrošina pašvaldība.
3. Nodot Ropažu parka dīķi un krastu apsaimniekošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA
„Ciemats”.

4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai veikt atbilstošus grozījumus patapinājuma un nomas
līgumā.
5. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļas vadītājam;
 RN „Ciemats” SIA;
 Biedrībai „Aktīvi vecāki - Ropažu novadam”;
 Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Pirmā māja”.

28.§
Par Ropažu novada pašvaldības iestādes „ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA” nolikuma apstiprināšanu
Ņemot vērā izmaiņas administrācijas struktūrvienībās, kā arī lai pilnveidotu un uzlabotu Ropažu
novada pašvaldības administrācijas organizāciju, atvieglot lēmumu projektu izstrādes un
lēmumu pieņemšanas kārtību, ir izstrādāts iestādes „ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA” nolikums jaunā redakcijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – 2 balsis (I.Gailītis, M.Mucenieks),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības iestādes „ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA” nolikumu (pielikumā).
2. Ar jaunā nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Ropažu novada
domes 27.12.2011. lēmumu (protokols Nr.22, 3.§) apstiprināto nolikumu „Iestādes
„Ropažu novada pašvaldības administrācija” nolikums””.
3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībām;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai.

29.§
Par Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījuma
un pielikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”
nosacījumiem, kā arī izskatot Ropažu novada pašvaldības bibliotēkas vadītājas ierosinājumus,
nepieciešams veikt šādas izmaiņas pašvaldības amatu sarakstā:
- noteikt amatam „Bibliotekārs” (343301) vienību skaitu 2 (divi) pilna slodze, mēnešalgu grupa
II8, amatalgu līmenis 481,00- 874,00 EUR.

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”, kur veiktas
izmaiņas amatam bibliotekārs
Bibliotekārs (343301) vienību skaitu 2 (divi), pilna slodze, mēnešalgu grupa II8, amatalgu
līmenis 481,00- 874,00 EUR.
2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;
 Ropažu novada Bibliotēkas vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Personāla lietu pārzinim.

30.§
Par Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra “Mucenieki” izveidi
Ropažu novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam stratēģiskā mērķa „Izglītota,
nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) vidēja termiņa prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un
cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) rīcības virziena „Kultūra” (RV3) uzdevums „Paplašināt
kultūras piedāvājumu ciemos” (U8) paredz izveidot multifunkcionālo centru Mucenieku,
Kākciema un Silakroga ciemos (R1.42) un rīcības virziena „Sociālie un veselības aprūpes
pakalpojumi” (RV4) uzdevums „Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru”
(U11) paredz veidot sociālā atbalsta multifunkcionālos centrus lielākajos novada ciemos (R
1.52).
Ropažu novadā 2015.gadā veiksmīgi darbojas trīs multifunkcioālie centri: Silakrogā,
Tumšupē un Kākciemā. Šobrīd ir nepieciešams izskatīt iespēju multifunkcionālo centru 2016.2017.gadam izveidot Mucenieku ciemā.
2015.gada 6.jūlijā MK apstiprināja, ka Latvija divu gadu laikā uzņems 250 bēgļu, kuriem
ir nepieciešama starptautiska aizsardzība. Valdība ir izveidojusi darba grupu, kurā tiks iesaistīti
pārstāvji no Iekšlietu, Kultūras, Labklājības, Izglītības un zinātnes, Veselības, kā arī Vides un
reģionālās attīstības ministrijas, ar mērķi veidot Latvijas apstākļiem un situācijai vispiemērotāko
sistēmu bēgļu integrācijai sabiedrībā, pagaidu mītnes vietai, nodarbinātībai, veselības
aizsardzībai un citiem jautājumiem. Ropažu novada pašvaldība ir vērsusies pie atbildīgajām
institūcijām ar lūgumu šajā darba grupā iekļaut arī Ropažu novada pašvaldības pārstāvi, lai
pašvaldība, kuras teritorijā atrodas bēgļu izmitināšanas centrs, ne tikai būtu informēti par
plānotajām izmaiņām, bet varētu arī iesaistīties sniedzot savus priekšlikumus, aktuālo
informāciju par tām aktuālajām lietam, kuras būtu jāņem vērā veidojot bēgļu integrācijas politiku
un plānojot bēgļu praktisko uzturēšanos Latvijā, Ropažu novada Mucenieku ciemā.
Ņemot vērā Sociālo jautājumu komitejā diskutēto, kā arī izskatot Ropažu novada
pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītājas Daigas Jokstes sagatavoto informāciju par
Multifunkcionālā centra “Mucenieki” (adrese „Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads) esošo
situāciju,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Izpilddirektoram piesaistīt attiecīgās jomas sertificētu speciālistu, kas sniegtu
Multifunkcionālā centra “Mucenieki” („Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads) ēkas
tehniskās apsekošanas atzinumu.
2. Izveidot darba grupu, kas sagatavotu priekšlikumus multifunkcionālā centra “Mucenieki”
projekta darba uzdevumam. Darba uzdevumā ņemt vērā bēgļu skaita palielināšanos
izmitināšanas centra “Mucenieki”, Ropažu novada pašvaldības iespējas piedalīties bēgļu
integrācijas pasākumos, kā arī Mucenieku ciema iedzīvotāju nepieciešamību pēc PII filiāles,
šādā sastāvā:
Z.Blaus – Ropažu novada Domes priekšsēdētājs;
A.Cibuļskis – Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos;
R.Gremze – Ropažu novada Domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas vadītāja;
K.T.Hēla – Ropažu novada Domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas vadītājas
vietniece;
A.Kleins – Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
M.Mucenieks - Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
V.Šīrants - Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
J.Grigaļūns Ropažu novada Domes deputāts, Attīstības komitejas vadītājs;
J.Baklāns - Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors;
S.Grūbe – Ropažu novada pašvaldības administrācijas vadītāja;
D.Jokste – Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra vadītāja;
S.Cibuļska – Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
V.Valtenbergs – Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs;
A.Linde – Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes teritorijas plānotājs – arhitekts.
Deputāte R.Gremze vēršas pie sēdes vadītāja Z.Blaua ar lūgumu veikt atkārtotu balsojumu, jo
lēmums tika kļudaini pieņemts, jo, kā iepriekš vienojās, ēkas tehniskā apsekošana netiks veikta.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu atkārtoti,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot darba grupu, kas sagatavotu priekšlikumus multifunkcionālā centra “Mucenieki”
projekta darba uzdevumam. Darba uzdevumā ņemt vērā bēgļu skaita palielināšanos
izmitināšanas centra “Mucenieki”, Ropažu novada pašvaldības iespējas piedalīties bēgļu
integrācijas pasākumos, kā arī Mucenieku ciema iedzīvotāju nepieciešamību pēc PII filiāles,
šādā sastāvā:
Z.Blaus – Ropažu novada Domes priekšsēdētājs;
A.Cibuļskis – Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta
jautājumos;
R.Gremze – Ropažu novada Domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas vadītāja;
K.T.Hēla – Ropažu novada Domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas vadītājas
vietniece;
A.Kleins – Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
M.Mucenieks - Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
V.Šīrants - Ropažu novada Domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis;
J.Grigaļūns Ropažu novada Domes deputāts, Attīstības komitejas vadītājs;
J.Baklāns - Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors;
S.Grūbe – Ropažu novada pašvaldības administrācijas vadītāja;

D.Jokste – Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālā centra vadītāja;
S.Cibuļska – Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
V.Valtenbergs – Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs;
A.Linde – Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes teritorijas plānotājs – arhitekts.

31.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ropažu novada bibliotēkas vadītājas D.Smukšas un Ropažu vidusskolas direktora
P.Salenieka priekšlikumus par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu
noslēgšanu pašvaldības funkciju realizēšanai, saskaņā ar MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības nolikumu par
autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības noteikumiem
„Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumus par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādītajām
personām:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Dace Smukša, personas kods /personas kods/, adrese
/adrese/.
MAZDA MX-3, FM 6769
JMZEC13A200128345
1993, 1,6 L
Benzīns
7,4 litri
Līdz 80 litri
07.09.2015 – 31.12.2015.
Ropažu novada bibliotēkas budžets
Bibliotēkas administratīvā un saimnieciskā darba
veikšanai.

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN

Mārtiņš Vālodze, personas kods /personas kods/, /adrese/.
AUDI A3, FL 8232
WAUZZZ8PX5A170318

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

2005, 2,0 L
Benzīns
8,2 litri
Līdz 50 litri
01.09.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanai
Baiba Maskoļūna, personas kods /personas kods/,
/adrese/.
RENAULT LAGUNA, FU 113
VF1BGOMO525885921
2002, 1,8 L
Benzīns
9 litri
Līdz 140 litri

Automašīnas marka, reģistrācijas Nr.
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī

Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

01.09.2015. - 31.12.2015.
Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskolas pedagoģiskā darba nodrošināšanai

2. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai organizēt līgumu noslēgšanu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

32.§
Par finansiāla atbalsta sniegšanu starptautisko NEZ Rallijkrosa sacensību rīkošanā
Ropažu novada pašvaldībā iesniegts Latvijas Automobīļu federācijas, reģ.nr.50008022671,
juridiskā adrese Brīvības gatve 224, Rīga, LV 1039, iesniegums, kurā lūgts finansiāli atbalstīt
SIA „Baltic Ring 333” saistībā ar 18.-19. jūlijā notikušajām starptautiskajām NEZ Rallijkrosa
sacensībām. Federācija lūdz segt izdevumus par medicīnas un apsardzes dienesta pakalpojumiem
1900 EUR apmērā.
29.07.2015. Ropažu novada dome nolēmusi SIA „Baltic Ring 333” sniegt finansiālu
atbalstu par iepriekš minēto sacensību medicīnas, apsardzes pakalpojumu un drošības sētas
nomas izdevumu segšanu.
Ņemot vērā minēto 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 Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka komentāru, ka šis ir viens no Eiropas čempionātiem auto sporta
veidā, otrs ir drifts, kas norisinās Latvijā. Ja pašvaldība izlems nesniegt atbalstu, tad pastāv
iespēja, ka Latvijas Automobīļu federācija šādas Eiropas mēroga sacensības organizēs citā
Latvijas vietā.
Sēdes vadītājs Z.Blaus precizē, cik liela summa ir jāfinansē?
Deputāts V.Šlēgelmilhs atbild, ka 900 EUR tika piešķirti, ir palicis rēķins apmēram 460 EUR
amērā, kas jāapmaksā.
Deputāte K.T.Hēla jautā, kādēļ lēmumprojektā tiek virzīta summa 1 900 EUR apmērā, ja
papildus finansējums nepieciešams tikai 460 EUR?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka tika norādīta kopējā summa, ko lūdza federācija, bet deputātiem
jālemj, cik lielu papildus finansējumu piešķirt.
[..]
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka savu
komentāru, ka pašvaldībai būtu jāsadarbojas ar federāciju, lai šie pašākumi tiktu rīkoti Ropažu
novadā arī nākotnē. Kā tika runāts Finanšu komitejas sēdē, par šiem jautājumiem jārunā ir ātrāk.
Izskatot budžetu, būtu jāzina pasākumi, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts.
Uzklausot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot par šo lēmumu ar labojumiem
1. un 3.punktā, mainot līdzfinansējuma summu no 1900,00 EUR uz 460,00 EUR.
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, V.Šīrants), „Pret” 1 balss (I.Gailītis), „Atturas” – 3 balsis
(M.Mucenieks, A.Oleksāns, M.Vimba),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības budžetā paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015 piešķirt un
pārskaitīt līdz EUR 460,00 SIA „Baltic Ring 333”, reģ. Nr. 40103537133, NEZ Rallijkrosa
sacensību izdevumu segšanai par medicīnas un apsardzes dienesta pakalpojumiem.

2. Finansiālo atbalstu sniegt pēc atbilstoša SIA „Baltic Ring 333” rēķina iesniegšanas
pašvaldībā.
3. Pašvaldības Tautsaimniecības budžeta sadaļu palielināt par 460,00 EUR.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2015. gada
budžetā.
5. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Latvijas Automobīļu federācijai, Brīvības gatve 224, Rīga LV 1039;
 SIA „Baltic Ring 333”, „Sila priedes”, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
33.§
Par Zaķumuižas pamatskolas direktora konkursa rezultātiem
Pamatojoties uz 29.07.2015. Ropažu novada domes sēdes lēmumu protokols Nr.11,14.§ „Par
Zaķumuižas pamatskolas direktora vietas izpildītāja iecelšanu un konkursa izsludināšanu uz
Zaķumuižas pamatskolas direktora vietu”, sludinājums tika publicēts pašvaldības mājas lapā,
reģionālajā laikrakstā „Rīgas apriņķa avīzē” un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta
departamenta mājas lapā.
Pašvaldībā tika saņemti 3 pieteikumi, uz konkursa otro kārtu uzaicināja 3 amata
pretendentus. Pēc darba intervijas, lai pārbaudītu amatam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un
prasmes, konkursa komisijas locekļi aizpildīja pretendentu novērtēšanas lapas. Apkopojot
novērtēšanas lapas (pielikumā), komisija Zaķumuižas direktora amatam izvirzīja Intu Ozolu
personas kods /personas kods/, dzīvojušu /adrese/,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iecelt par Zaķumuižas pamatskolas direktori Intu Ozolu personas kods /personas kods/.
2. Noteikt kopējo amatalgu (valsts-853,00 EUR un pašvaldības 347,00 EUR ) EUR 1200,00
mēnesī.
3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar IZM.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai A.Rubenei;
 Zaķumuižas pamatskolas direktorei I.Ozolai;
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam.

34.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ūdens urbuma izveidei pie mājas „Brieži”, Ropažos
Ņemot vērā, ka pie mājas „Brieži”, Ropažos, Ropažu novadā esošā aka nenodrošina mājas
iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, nepieciešams veikt akas atjaunošanas darbus.
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi SIA „Latvijas Pazemes Ūdeņi” piedāvājumu urbuma
izveidei un tā aprīkošanai. Urbuma izveides un aprīkošanas izmaksas ir 2 178 EUR, tajā skaitā
PVN.
Izmaksas neietver izdevumus par elektrības pievienošanu akai, kas papildus ir apmēram 500
EUR.

Ņemot vērā minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt
iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus,
Deputāte R.Gremze ierosina lēmumprojekta nosaukumā aizstāt vārdu “akas” ar vārdu “ūdens
urbuma”, tā kā notiks urbuma izveide.
Deputāte R.Gremze jautā, kas ietilps izdevumos par elektrības pievienošanu 500 EUR apmērā?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka paredzamā summa ir līdz 500 EUR un tajā ietilps uzskaites
pieslēguma vietas izveidošana, uzskaite, kabelis, ieslēgšana un izslēgšana. Par visu kompleksu
tiks organizēta cenu aptauja.
Deputāts M.Vimba jautā, vai tika izvērtēta iepriekšējo akas izveides pieņēmēju darbība un to, cik
atbildīgi ir novērtēta darbu pieņemšana.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka izvērtēšana nav bijusi, bet fakts ir konstatēts, ka aka bija jārok
dziļāk.
Deputāts M.Vimba precizē informāciju, ka šobrīd ir konststēts, ka izraktā aka nenodrošina mājas
iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramo ūdeni un izterētie finanšu līdzekļi ir izmesti vējā.
[..]
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka tad, kad aka tika izrakta šajā dziļumā, ūdens izskatījās
kvalitatīvs, tādēļ tika pieņemts lēmums to dziļāk nerakt.
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – 4 balsis
(I.Gailītis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, M.Vimba),
Deputāts M.Vimba balsojumā atturas un aicina nelietderīgi iztērētos līdzekļus pašvaldībai
piedzīt no tiem, kas pieņēma šos darbus iepriekš.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības dabas resursu nodokļa budžetā paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz
31.12.2015. piešķirt līdz EUR 2 700,00 urbuma izveidei pie mājas „Brieži”, Ropažos,
Ropažu novadā.
2. Pašvaldības dabas resursu nodokļa izdevumu daļu palielināt par 2 700,00 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
4. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

35.§
Par automašīnas Mitsubishi L200 nodošanu lietošanā pašvaldības policijai
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ropažu novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr.36, prot. Nr.11, ar
2015.gada 15. septembri ir likvidēts Ropažu novada pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas
pārzines amats, pašvaldības rīcībā ir automašīna Mitsubishi L200, kas šobrīd netiek izmantota.
Lai efektīvi pārvaldītu pašvaldības resursus, automašīna būtu nododama lietošanā pašvaldības
policijai.
Ņemot vērā minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu,
Deputāts M.Mucenieks jautā, kā pašvaldības policija lietderīgi izmantos šo automašīnu
aizturēšanas gadījumos?
Pašvaldības policijas priekšnieks D.Veličko atbild, ka šo transportlīdzekli var izmanot cilvēku
transportēšanai, tikai attiecīgi jāveic nelieli pārbūves darbi, nepieciešams saskaņojums. Kā arī šis

transportlīdzeklis ir labi piemērots lauku apvidum, īpaši ziemas apstākļos. Transportlīdzeklis tiks
izmantots arī glābēju vajadzībām.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 bals (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ropažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nodot Ropažu novada
pašvaldības policijai lietošanā automašīnu Mitsubishi L200, valsts reģistrācijas numurs HA
8925, VIN Nr. MMBJNKJ403D035442.
2. Noteikt, ka automašīnas degvielas izlietojuma norma uz 100 km ir 12 litri.
3. Uzdot Saimniecības un autotransporta daļas vadītājam P.Volkovičam organizēt automašīnas
nodošanu pašvaldības policijai.
4. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Saimniecības un autotransporta daļai;
 Ropažu novada pašvaldības policijai.

36. §
Par nekustamā īpašuma ”Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads atsavināšanu
Izskatot “Par multifunkcionālā centra “Mucenieki” darba grupas” 16.09.2015. sanāksmes
lēmuma 1.§ “Par multifunkcionālā centra “Mucenieki” būvniecības vietu”, priekšlikumu, nodot
atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu, adresē „Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads,
kadastra Nr. 8084 006 0092, kas sastāv no zemes gabala 0,02 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
8084 006 0092 un veikala ēkas, ar kadastra apzīmējumu 8084 006 0033 002, 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 lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā;
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 bals (I.Gailītis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Pasakas”, Mucenieki, Ropažu novads,
Kadastra Nr. 8084 006 0092, sastāvošu no zemes vienības, ar platību 0,02 ha, kadastra
apzīmējums: 8084 006 0092 un veikala ēkas, kadastra apzīmējums 8084 006 0033 002.
2. Atsavināšanas metode-izsole.
3. Juridiskajai daļai izstrādāt nekustamā īpašuma ”Pasakas”, Mucenieki, 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 Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas
komisijai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei;

37.§
Par J.D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 04.09.2015. saņemto SIA “Pillar 3”, reģ. Nr. 40103193067,
iesniegumu par J.D., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – Bērzu iela 3 dz.14, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada dome 23.09.2015. sēdē (Prot. Nr.14):
konstatēja –
 No 13.10.2005. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Bērzu iela 3 dz.14, Ropaži, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 07.09.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu Bērzu iela 3 dz.14,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr. 11-4/27) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 18.septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Bērzu iela 3 dz.14, Ropaži, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 18.09.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – Bērzu iela 3 dz.14, Ropaži, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt J.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Bērzu
iela 3 dz.14, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
J.D., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Bērzu iela 3
dz.14, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 SIA “Pillar 3” uz juridisko adresi – Elizabetes iela 23, Rīga, LV 1010;
 J.D. uz deklarēto dzīves vietu - /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.

38.§
Par O.N. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 01.09.2015. saņemto J.S., personas kods /personas kods/,
iesniegumu par O.N., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par
deklarēto dzīvesvietu adresē – “Priedes 2” dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada dome 23.09.2015. sēdē (Prot. Nr.14):
konstatēja –
 No 22.04.2004. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Priedes 2” dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 07.09.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Priedes 2” dz.24,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/26) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 18.septembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Priedes 2” dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 18.09.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Priedes 2” dz.24, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –







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

atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt O.N., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Priedes 2” dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
O.N., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Priedes 2”
dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 J.S. uz deklarēto dzīves vietu – /adrese/;
 O.N. uz deklarēto dzīves vietu - /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.

39.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos
jautājumos Induļa Līdača atbrīvošanu no amata
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
infrastruktūras un komunālajos jautājumos Induļa Līdača 15.09.2015. iesniegums, kurā lūgts
viņu atbrīvot no domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos jautājumos
amata ar 2015.gada 16.oktobri.
Ņemot vērā minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu,
Deputāte K.T.Hēla jautā, kā turpmāk šie jautājumi tiks risināti?
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka darbi tiek uzdoti Izpilddirektoram.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – 2 balsis (I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs),
Deputāts I.Gailītis balsojumā atturas: “Manuprāt Induļa iesniegums parāda, ka viņam ir
sirdsapziņa. Domāju, ka priekšsēdētājam šo jautājumu vajadzēja izskatīt kompleksi par abiem
vietniekiem, jo visticamāk Induļa iesnieguma nebūtu, ja nebūtu Antona Cibuļska iesniegums,
saistībā ar kapu nodošanu apsaimniekošanā, Latvijas valsts pastam. Turklāt iesniegumā klaji
melojot, parakstoties kā - citēju - Ropažu novada domes priekšsēdētājs izglītības, kultūras un
sporta jautājumos.”
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ar 2015. gada 16. oktobri atbrīvot Induli Līdaci no Ropažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieka infrastruktūras un komunālajos jautājumos amata. Noteikt, ka Induļa Līdača
pēdējā darba diena ir 2015.gada 16.oktobris.
2. Likvidēt Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un komunālajos
jautājumos amatu ar 2015.gada 17.oktobri.
3. Uzdot I. Līdacim līdz 2015.gada 16.oktobrim nodot dokumentus un uzticētās lietas
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam pārņemt dokumentus un
lietas no I. Līdača.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam ar 2015.gada 17.oktobri
risināt Ropažu novada pašvaldības infrastruktūras un komunālos jautājumus.
6. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt aprēķinu par I.Līdacim izmaksājamām
summām.
7. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai uz oktobra Attīstības komiteju sagatavot grozījumus
Ropažu novada pašvaldības nolikumā.
8. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt;

 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos
jautājumos Indulim Līdacim;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

40.§
Par “Bērnu aktīvās atpūtas laukums Tumšupē un Ropažos” finansējuma 10 000 EUR
apmērā pārdali uz “Vingrošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Muceniekos un Kākciemā”
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists, Ropažu
sporta centra vadītāja un Multifunkcionālo centru Ropažu novadā vadītāja rosina Ropažu novada
pašvaldību pārdalīt šī gada budžetā piešķirto finansējumu 10 000 EUR apmērā no “Bērnu aktīvās
atpūtas laukums Tumšupē un Ropažos” uz “Vingrošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
Muceniekos un Kākciemā”.
Ropažu novada pašvaldības šī gada budžetā piešķirtie līdzekļi “Bērnu aktīvās atpūtas laukums
Tumšupē un Ropažos” būtu piešķirami “Vingrošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Muceniekos
un Kākciemā”, pamatojoties uz sekojošajiem iemesliem:
1) Ropažu novada četros no sešiem lielākajiem ciematiem (Ropažos, Silakrogā, Zaķumuižā
un Tumšupē) katrā ir pieejami vismaz daži vingrošanas iekārtu elementi, kas ir pieejami
ikvienam ciemata iedzīvotājam. Savukārt vingrošanas iekārtas vai vismaz kāds no šo
iekārtu elementiem Ropažu novada Mucenieku un Kākciema ciematos praktiski nav
pieejami vispār;
2) Ropažu novada bērnu aktīvās atpūtas laukumi Tumšupē un Ropažos jau ir vairākās vietās
šajos ciematos;
3) Tādējādi pašreiz lielāka nepieciešamība un aktualitāte ir ikvienam Mucenieku un
Kākciema ciematu iedzīvotājam brīvi pieejamu vingrošanas iekārtu izmantošanas
iespējas nodrošināšana, nevis jau esošu vairāku bērnu aktīvās atpūtas laukumu
papildināšana Tumšupē un Ropažos.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.09.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10.
Deputāte K.T.Hēla jautā, vai Tumšupes ciemā tik tiešām neko nevajag?
Juanatnes un tūrisma lietu speciālists S.Krūmiņš skaidro, ka finansējums tika piešķirts Bērnu
aktīvās atpūtas laukumam Tumšupē un Ropažos, bet, kā noskaidrots, šī gada laikā tas netiks
izmantots, tad, konsultējoties ar Sporta centra vadītāju E.Eglāju, tika apzinātas aktualitātes un
secināts, ka Muceniekos un Kākciemā aktīvās atpūtas laukumi vispār nav. No iedzīvotāju puses
ir liels pieprasījums pēc vingrošanas iekārtām Muceniekos un Kākciemā.
[..]
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu, tā kā budžetā ir paredzēts finansējums skeitparkam
10 000 EUR apmērā, kas arī šajā gadā nerealizēsies, tad šos finanšu līdzekļus var novirzīt bērnu
aktīvās atpūtas laukumam Tumšupē.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka to var izvērtēt un lemt.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu uz 2015.gada oktobra Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdi sagatavot lēmumprojektu par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu Bērnu aktīvās atpūtas
laukuma izveidei Tumšupē.
Uzklausot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt deputātes R.Gremzes priekšlikumam
un aicina balsot par lēmumu.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vimba),
„Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo Augšciemā nekā nav.

Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārdalīt “Bērnu aktīvās atpūtas laukums Tumšupē un Ropažos” finansējumu 10 000 EUR
apmērā pārdalīt uz “Vingrošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Muceniekos un Kākciemā”
2. Uzdot uz 2015.gada oktobra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi sagatavot
lēmumprojektu par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveidei
Tumšupē.
3. Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Ropažu novada pašvaldības:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

41.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada OKTOBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
14.10.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
14.10.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
13.10.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
20.10.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.10.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
28.10.2015.
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 23.09.2015. sēde slēgta plkst. 1615
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

