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Ropažu novadā
Ropažu novada domes sēdes protokols
2015.gada 25.novembrī

Nr.19

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada oktobra lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 20, Tumšupe, Ropažu
novads ar V.J.
4. Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Dzīvokļu komisijas atzinumi
5. Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklī “Ēdelveisi” - 11, Ropaži, Ropažu novads,
ar J.L.
6. Par V.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par M.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8. Par J.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Attīstības komitejas atzinumi
9. Par grozījumiem nolikumā „Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums”
10. Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar B.C.
11. Par 22.10.2014. Ropažu novada domes sēdes Nr. 20, 20§ “Par zemes vienības
“Jaunbagumi 48” zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.J.” 1. Punkta atcelšanu
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.R.
13. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar I.K. par ½ domājamo daļu un Ā.K. par ½
domājamo daļu nekustamā īpašuma adresē „Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads
14. Par zemes vienības “Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009
0259 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
Finanšu komitejas atzinumi
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra un
mācību līdzekļu iegādei
16. Par Ropažu novada domes noteikumu „Noteikumi par Ropažu novada pašvaldības
pedagogu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”
apstiprināšanu
17. Par koku ciršanas ieceres starp mājām “Jaunceltne 2” k-6 un “Jaunceltne 2” k-7
Muceniekos publisko apspriešanu
18. Par vietas nomas maksas pakalpojuma apstiprināšanu karsto dzērienu automātam Sporta
centrā
19. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma domājamo daļu garāža Nr.8„Ropažu
centra garāžas”, Ropažu novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
20. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu

21. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar L.P.
22. Par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009
0394, reģistrēšanu zemesgrāmatā
23. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu Ropažu novada Gaidu ciemā
24. Par MMS „Rodenpois” vadītājas mēnešalgas noteikšanu
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
25. Par Ropažu novada pašvaldības Ekspertu komisijas sastāva izmaiņām
26. Par pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu
27. Par zemes vienību „Garbunduļi” un „Stadions” nodošanu bez atlīdzības Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas īpašumā
28. Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.09.2015.
29. Par atbalstu Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem
30. Par G.P. bērnu pieskatīšanas centra “Rasas” maksas daļēju kompensāciju
31. Par Ropažu novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
32. Par sadarbību ar VSAC „Vidzeme” filiāli Ropaži ūdenssaimniecības jautājuma risināšanā
un pasākumu plānu izstrādi inženiersistēmu pārņemšanai
33. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada DECEMBRĪ
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 25.11.2015. sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 25.11.2015. sēde atklāta plkst. 1400
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

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

-

administrācijas
darbinieki:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Koleča
Jaunatnes lietu un tūrisma speciālists Sandris Krūmiņš
Teritorijas plānotājs – arhitekts Ainārs Linde
Būvvaldes vadītāja Maija Rinka
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Projektu vadītāja Sanita Upīte
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
Zaķumuižas pamatskolas direktore Inta Ozola
Ropažu novada vidusskolas direktors Pēteris Salenieks
RN „Ciemats” SIA valdes loceklis Nauris Bērziņš
SIA „Vilkme” valdes loceklis Guntis Gasons

-

nepiedalās:

Ivars Gailītis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Renāte Gremze (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aivars Oleksāns (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada dome 25.11.2015. sēdes darba
kārtību.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
25.11.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 25.11.2015. sēdes darba kārtību.

1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada oktobra lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns sniedz atskaiti par domes
2015.gada oktobra lēmumu izpildi,
Ropažu novada dome informāciju pieņem zināšanai.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMI
2.§
Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 02.11.2015. saņemto Z.G., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.4, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.10.2015.
Ņemot vērā, ka Z.G. ir sociāli mazaizsargāta persona, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.4 , Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar Z.G. uz laiku no 01.11.2015. līdz 30.04.2016.
2. Z.G. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. Z.G. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,53 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 5,18, kopā EUR 7,71 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
Samaksu par īri un komunāliem maksājumiem veikt SIA „Ciemats” kasē, Priedes 4–57,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2135, vai Multifunkcionālā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, vienu
reizi mēnesī, SIA “Ciemats” kases darba laikā).
5. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
6. Par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu, Z.G., maksā pēc elektroenerģijas rādījuma.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Z.G., /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 02.11.2015. saņemto S.K., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.5 Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts,
ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.11.2015.
Ņemot vērā, ka S.K. ir trūcīga persona, ko apliecina 08.10.2015. Ropažu novada pašvaldības
Sociālā dienestā izsniegtā izziņa Nr. 134 par atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras

darbības termiņš ir no 01.10.2015. līdz 31.12.2015., 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 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.5, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar S.K. uz laiku no 01.12.2015. līdz 31.05.2016.
2. S.K. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē,
Zītari 5 -1, vienu reizi mēnesī SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. S.K. maksāt par īri (54,10 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,71 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 5,55, kopā EUR 8,26 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par īri un atkritumu izvešanu veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5-1, vienu reizi
mēnesī SIA “Ciemats” kases darba laikā).
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 S.K., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 30.10.2015. saņemto D.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums beigsies 30.11.2015.
Ņemot vērā, ka D.S. ģimene ir sociāli mazaizsargāta un ir trūcīga ģimene, ko apliecina
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa atbilstību trūcīgas ģimenes statusam,
kuras darbības termiņš ir no 01.10.2015. līdz 31.12.2015.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 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.6, Tumšupe, Ropažu novadā īres
līgumu ar D.S. uz laiku no 01.12.2015. līdz 31.05.2016.
2. D.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī SIA “Ciemats” kases darba laikā ).
3. D.S. maksāt par īri (33,94 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,70 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 3,48, kopā EUR 5,18 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133), vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5-1, vienu reizi
mēnesī SIA “Ciemats” kases darba laikā ).
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 D.S., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 03.11.2015. saņemto L.V., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.17, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums beigsies 30.11.2015.
Ņemot vērā, ka L.V. ģimene ir sociāli mazaizsargāta kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.17, Tumšupe, Ropažu novadā
īres līgumu ar L.V. uz laiku no 01.12.2015. līdz 31.05.2016.
2. L.V. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē,
Zītari 5-1, vienu reizi mēnesī SIA “Ciemats” kases darba laikā).
3. L.V. maksāt par īri (54,90 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,75 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 5,63, kopā EUR 8,38 mēnesī.

Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV–2133), vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5-1, vienu reizi
mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā ).
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.V., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.
5.

5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 26.10.2015. saņemto V.M., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma atjaunošanu
sociālajā dzīvoklī Priedes 3, dzīvoklis Nr.2, Silakrogs, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums beidzies 30.09.2015.
Ņemot vērā, ka V.M. ģimene ir sociāli mazaizsargāta kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā
arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Priedes 3, dzīvoklis Nr.2, Silakrogs, Ropažu novadā
īres līgumu ar V.M. uz laiku no 01.10.2015. līdz 31.03.2016.
2. V.M. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. V.M. maksāt par īri (30,00 m²) - ¼ no kopējās īres maksas EUR 4,50 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 3,08, kopā EUR 7,58 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
5. Par apkuri jāmaksā SIA “Ciemats” piestādīto rēķinu ( ½ no kopējās samaksas).
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats” kasē Priedes 4–57, Silakrogs,
Ropažu novads, LV 2133).
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.M., /adrese/;
 SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.§
Par īres līguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 20, Tumšupe, Ropažu
novads ar V.J.
Pamatojoties uz 14.10.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas
lēmumu Nr.5.§ „Par sociālā dzīvokļa Zītari 5, dzīvoklis Nr. 20, Tumšupe, Ropažu novads,
piedāvāšanu V.J.”- „Piedāvāt V.J., personas kods /personas kods/, iepazīties ar vienistabas
dzīvokli Nr.20, sociālā mājā Zītari 5, Tumšupe, Ropažu novads, kopējā platība 26,70 m², malkas
apkure, pirmais stāvs ar koplietošanas koridoru un sanitāro mezglu.”
04.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ierādīja V.J. sociālo dzīvojamo
platību Zītari 5, dzīvoklis Nr. 20, Tumšupe, Ropažu novads.
04.11.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma V.J. iesniegumu ar
apliecinājumu, ka piekrīt piedāvātajai dzīvojamai platībai Zītari 5, dzīvoklis 20, Tumšupe,
Ropažu novads.
Ņemot vērā, ka V.J., personas kods /personas kods/, ģimene ir trūcīga, ko apliecina 22.10.2015.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta izziņa Nr. 143, par atbilstību trūcīgas
ģimenes statusam, kuras darbības termiņš no 01.10.2015. līdz 31.12.2015., kas dod tiesības īrēt
sociālo dzīvokli, un pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” IV daļas 10. punkta Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai
(ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta, kā arī pamatojoties
uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to
atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības
īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19,
28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis 20,
(kopējā platība 26,70m²) īres līgumu ar V.J., personas kods /personas kods/, uz laiku no
01.12.2015. līdz 29.02.2016.
2. V.J. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe,
Zītari 5-1, Tumšupē, vienu reizi mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā).
3. V.J. deklarēt dzīvesvietu atbilstoši noslēgtajam īres līgumam.
4. V.J. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,34 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 2,74, kopā EUR 4,08 mēnesī.
5. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
6. Samaksu par visiem pakalpojumiem veikt SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu
novads, LV 2133 vai (Multifunkcionālajā centrā Tumšupe, Zītari 5-1, Tumšupē, vienu reizi
mēnesī SIA „Ciemats” kases darba laikā), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
7. Par ūdens, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pakalpojumiem maksā pēc SIA „Ciemats”
piestādītā rēķina.
8. Par elektroenerģijas patēriņu slēgt līgumu ar AS „Latvenergo”
9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 V.J., /adrese/;
 SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

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

4.§
Par izmaiņu apstiprināšanu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā
Pamatojoties uz 28.10.2015. Ropažu novada domes lēmumu 17, 8.§ „Par īres līguma noslēgšanu
sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 3 ar M.S.”– „Noslēgt sociālās dzīvojamās platības
Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis Nr. 3, (kopējā platība 27,00 m2) īres līgumu ar
M.S., personas kods /personas kods/ uz laiku no 01.11.2015. līdz 31.01.2016.”, uz 12.11.2015.
Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas lēmumu Nr. 2 “Par īres līguma noslēgšanu
sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr. 20, Tumšupe, Ropažu novads ar V.J..”- “Noslēgt
sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Tumšupē, Zītari 5, dzīvoklis 20, (kopējā platība
26,70m²) īres līgumu ar V.J., personas kods /personas kods/, uz laiku no 01.12.2015. līdz
31.05.2016.”
un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 21.punktu,
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.11,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izslēgt M.S., personas kods /personas kods/, ģimeni, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, no
Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra.
2. Izslēgt V.J., personas kods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta, /adrese/, no Ropažu
novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.
3. Apstiprināt izmaiņas Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā uz 12.11.2015.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma
nosūtīšanu:
 M.S., /adrese/;
 V.J., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
5.§
Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklī “Ēdelveisi” - 11, Ropaži, Ropažu novads,
ar J.L.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 26.10.2015. saņemto J.L. iesniegumu ar reģistrācijas
Nr.2763 par mājas Ēdelveisi dz.11 īres līguma pārslēgšanu saistībā ar mātes Ņ.L. nāvi.
04.11.2015. Ropažu novada pašvaldība aicināja J.L. ierasties uz Ropažu novada domes dzīvokļu
komisijas sēdi 12.11.2015. plkst.12.00.
[..]
kā arī pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. pantu - pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības;

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar Ņ.L., personas kods /personas kods/, adresē “Ēdelveisi” - 11, Ropaži,
Ropažu novads, ar 15.10.2015.
2. Piešķirt J.L., personas kods /personas kods/, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un
noslēgt īres līgumu uz vienu gadu adresē “Ēdelveisi” - 11, Ropaži, Ropažu novads, no
16.10.2015.
3. J.L. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas ar
RN „Ciemats” SIA, par dzīvokli adresē “Ēdelveisi” - 11, Ropaži, Ropažu novads.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 J.L., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN „Ciemats” SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
5. Ja līdz 31.12.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.01.2016. automātiski zaudē
spēku.

6.§
Par V.G. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 29.10.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes, 28.10.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3361-nd, par
V.G., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – “Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.11.2015. sēdē (Prot. Nr.10):
konstatēja –
 No 14.01.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
29.10.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Vinteri” k1 dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/30) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 09.novembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 09.11.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs, Ropažu novads.
Pamatojoties uz –




Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību
valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu
pēc attiecīgās adreses.”;
Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts
lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un
uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”.



Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1) Ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:
2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;
 Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarējamo
dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu”;
Ņemot vērā, ka Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde savai 28.10.2015.

vēstulei ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3361-nd, pievienojusi 26.05.2015. Rīgas rajona tiesas
spriedumu (lieta Nr. C33309614), ar kuru tiek izbeigts Dzīvojamās telpas īres līgums starp SIA
“Rīgas pilsētbūvnieks” un V.G., izliekot V.G. un citas ar viņu dzīvojošās personas no
dzīvojamām telpām.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt V.G., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt V.G., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Vinteri” k-1 dz.13, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi
– Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
 V.G. uz deklarēto dzīves vietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei 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.

7.§
Par M.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 29.10.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes, 28.10.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3362-nd, par
M.S., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – “Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.11.2015. sēdē (Prot. Nr.10):
konstatēja –
 No 18.02.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
29.10.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Vinteri”
k-2 dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/29) ierasties
Ropažu novada pašvaldībā līdz 2015.gada 09.novembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas
apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Vinteri” k-2 dz.20,
Silakrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 09.11.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Vinteri” k-2 dz.20, 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”;

Ņemot vērā, ka Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde savai
28.10.2015. vēstulei ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3362-nd, pievienojusi 11.05.2015. Rīgas
rajona tiesas spriedumu (lieta Nr. C33343814), ar kuru M.S. tiek izlikta no dzīvojamām telpām.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt M.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt M.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Vinteri” k -2 dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi –
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
 M.S. uz deklarēto dzīves vietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei D.Malnačai,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§
Par J.S. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 29.10.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes, 28.10.2015. vēstuli ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3362-nd, par
J.S., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – “Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 12.11.2015. sēdē (Prot. Nr.10):
konstatēja –
 No 18.02.2010. Personas deklarētā dzīvesvieta ir “Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropažu
novads;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece D.Malnača
29.10.2015. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Vinteri” k-2

dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/28) ierasties Ropažu
novada pašvaldībā līdz 2015.gada 09.novembrim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina
Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā “Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs,
Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 Līdz 09.11.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – “Vinteri” k-2 dz.20, 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”;

Ņemot vērā, ka Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde savai
28.10.2015. vēstulei ar reģistrācijas Nr. DMV-15-3362-nd, pievienojusi 11.05.2015. Rīgas
rajona tiesas spriedumu (lieta Nr. C33343814), ar kuru tiek izbeigts Dzīvojamās telpas īres
līgums starp SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” un J.S., izliekot J.S. un citas ar viņu dzīvojošās personas
no dzīvojamām telpām.
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt J.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
“Vinteri” k-2 dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei
D.Malnačai anulēt J.S., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto
dzīvesvietu “Vinteri” k -2 dz.20, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi –
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
 J.S. uz deklarēto dzīves vietu - /adrese/;
 Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei 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.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
9.§
Par grozījumiem nolikumā „Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums”
Ņemot vērā, ka Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un
komunālajos jautājumos Indulis Līdacis no 2015.gada 16.oktobra ir atkāpies no amata,
nepieciešams grozīt Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu.
Ievērojot minēto un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktu,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Visā Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
(apstiprināts Ropažu novada domes 12.06.2012. ārkārtas sēdē, protokols Nr. 11, 5.§) tekstā
aizstāt vārdu „vietnieki” ar vārdu „vietnieks” attiecīgā locījumā.
2. Svītrot Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
(apstiprināts Ropažu novada domes 12.06.2012. ārkārtas sēdē, protokols Nr. 11, 5.§) 5.
punktā vārdu „katram”.
3. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt Finanšu
un grāmatvedības daļai.

10.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma izbeigšanu Ropažu ciema teritorijā ar B.C.
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto B.C., personas kods /personas kods/, dzīves
vieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts 09.11.2015. Nr. 2879 ar lūgumu lauzt zemes nomas
līgumu par mazdārziņu Nr. R-301 Ropažu ciemā, un ievērojot likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt uz pašvaldības zemes gabalu Nr. R-301. (mazdārziņš), esošo zemes nomas līgumu
ar B.C., personas kods /personas kods/ ar 01.11.2015.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 B.C., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

11.§
Par 22.10.2014. Ropažu novada domes sēdes Nr. 20, 20§ “Par zemes vienības “Jaunbagumi
48” zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.J.” 1. punkta atcelšanu
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldībā saņemto L.J. personas kods /personas kods/,
dzīvojošas /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts 15.10.2015. Nr. 2680, ar lūgumu pārtraukt zemes
nomas līgumu, par zemes vienību “Jaunbagumi 48”, kadastra Nr. 8084 008 0443, jo atsakās no
šīs zemes vienības un zeme nav apbūvēta, kā arī ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 22.10.2014. Ropažu novada domes sēdes Nr. 20, 20§ “Par zemes vienības
“Jaunbagumi 48” zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.J.” lēmuma 1. punktu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 L.J., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

12.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.R.
Izskatot A.R., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
20.10.2015., Nr. 2707, ar lūgumu pagarināt ar viņu zemes nomas līgumu par „Straumēni 4”
garāžas uzturēšanai, kas noslēgts 30.05.2005, konstatējām, ka A.R. tēvs J.R., personas kods
/personas kods/, ar ko bija noslēgts zemes nomas līgums par zemes vienības daļu 70 m², no
nekustamā īpašuma “Straumēni 4”, kadastra Nr. 8084 008 0485, garāžas uzturēšanai, ir miris
23.05.2009, 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 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu, par zemes vienības daļu 70 m² platībā „Straumēni 4”,
kadastra Nr. 8084 008 0485, ar J.R., personas kods /personas kods/;
2. Noslēgt uz laiku no 01.12.2015. līdz 30.11.2025. zemes nomas līgumu, par pašvaldībai
piekritīgu zemes vienības daļu 70 m² platībā, Zaķumuižā, „Straumēni 4”, Kadastra Nr.
8084 008 0485, ar A.R., personas kods /personas kods/ garāžas uzturēšanai;
3. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
4. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu uz adresi
Dzilnas iela 22-1, Rīga un e-pastu: /informācija/;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

 A.R., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
7. A.R., līdz 31.12.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr. 67918525.
8. Ja līdz 31.12.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.01.2016. automātiski zaudē
spēku.

13.§
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar I.K. par ½ domājamo daļu un Ā.K. par ½
domājamo daļu nekustamā īpašuma adresē „Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads
Izskatot I.K., personas kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, (I.K. personas kods
/personas kods/ un Ā.K. personas kods /personas kods/ pilnvarotā persona) 26.10.2015.
iesniegumu Nr.2761, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību “Priednieki”,
Ropaži, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0259, uz Ā.K. un I.K. vārda, katrai ½ domājamās
daļas, konstatējām, ka ir bijis uzsākts šīs zemes vienības privatizācijas process, bet nav izmantots
lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī I.K. un Ā.K., katrai pieder ½
domājamās daļas no ēkām, kas atrodas uz šīs zemes vienības, un saskaņā ar „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25. panta persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas
līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to
noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai; saskaņā ar MK
noteikumiem “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu“, 4. punktu, Zemes nomas līgumu
par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku,
tiesisko valdītāju vai lietotāju un likumu „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 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 009 0259, lietotājai Ā.K. zemes lietošanas
tiesības ir izbeigušās 2015. gada 30. novembrī;
2. Noslēgt uz laiku no 01.11.2015. līdz 31.10.2020. Zemes nomas līgumus, par ½ domājamo
daļu, no zemes vienības „Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kad. Nr. 8084 009 0259,
kopējā platība 4,0 ha, ar I.K. personas kods /personas kods/ un ½ domājamo daļu ar Ā.K.
personas kods /personas kods/;
3. Noteikt, ka zemes vienība „Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kad. Nr. 8084 009 0259,
kopējā platība 4,0 ha ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai;
4. Finanšu un grāmatvedības daļai uzņemt zemes vienību „Priednieki”, Ropaži, Ropažu
novads, kad. Nr. 8084 009 0259, kopējā platība 4,0 ha, bilancē ar kadastrālo vērtību:
5350,00 EUR un sagatavot bilances izziņu;
5. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot Zemes nomas līgumus;
6. Uzdot teritorijas plānotājam Aināram Lindem sagatavot grafiskos pielikumus pie nomas
līgumiem;
7. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā

īpašuma nodokļa aprēķinus un paziņojumu izsūtīšanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt;
 Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai;
 I.K., /adrese/;
 Ā.K. /adrese/;
 I.K. /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Teritorijas plānotājam, arhitektam;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
9. I.K. personas kods /personas kods/ un Ā.K. personas kods /personas kods/, līdz 31.12.2014.
noslēgt zemes nomas līgumus, vēršoties Ropažu novada pašvaldībā Juridiskajā un
lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties pa tālruni: 67918525.
10. Ja līdz 31.12.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.01.2016. automātiski zaudē
spēku.

14.§
Par zemes vienības “Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009
0259 īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu
Izskatot I.K., personas kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, (I.K. personas kods
/personas kods/ un Ā.K. personas kods /personas kods/ pilnvarotā persona) 26.10.2015.
iesniegumu Nr. 2761, ar lūgumu atsavināt Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību:
“Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0259, jo uz šīs zemes
vienības atrodas I.K. un Ā.K. piederošas ēkas, katrai ½ domājamās daļas, kā arī, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiskas darbības, kā arī pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu – tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes vienības
„Priednieki”, Ropaži, Ropažu novads, kadastra apzīmējums 8084 009 0259, atsavināšanas
procesa uzsākšanai I.K. personas kods /personas kods/ un Ā.K. personas kods /personas
kods/, kopējā platība ir 4,0 ha, katrai ½ domājamās daļas.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei reģistrēt zemes īpašuma tiesības
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam, piesaistot sertificētus
vērtētājus, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināšanas procesu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 I.K., /adrese/;
 Ā.K. /adrese/;

 I.K. /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
15.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra un
mācību līdzekļu iegādei
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktores Intas Ozolas 04.11.2015. iesniegumu par
finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra un mācību
līdzekļu iegādei pirmsskolas grupas „Nezinīši” paplašināšanai,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.10
un ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt 3161,20 Eiro Zaķumuižas pamatskolai mācību procesa nodrošināšanai no
pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai palielināt Zaķumuižas pamatskolas budžetu par
3161,20 Eiro.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Zaķumuižas pamatskolas direktorei;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

16.§
Par Ropažu novada domes noteikumu „Noteikumi par Ropažu novada pašvaldības
pedagogu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ropažu novada domes 28.10.2015. sēdes lēmumu Nr.25 „Par
pedagogu studiju mācību maksas daļēju kompensāciju”, Darba likuma 96. pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes noteikumus „Noteikumi par Ropažu novada
pašvaldības pedagogu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību”.

2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Izglītības iestāžu vadītājiem;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

17.§
Par koku ciršanas ieceres starp mājām “Jaunceltne 2” k-6 un “Jaunceltne 2” k-7
Muceniekos publisko apspriešanu
Izskatot 29.09.2014. Ropažu novada pašvaldībā saņemto A.Č. iesniegumu (Reģ.Nr.2181)
ar lūgumu izsniegt pozitīvu lēmumu par koku nociršanu zemes gabalā „Mucenieki” kadastra
apzīmējums 8084 006 0289, Mucenieki, Ropažu novads, un Ropažu novada domes Attīstības
komitejas sēdes 07.10.2014. protokolu Nr.9 kā arī klāt pievienotos dokumentus, tika konstatēts:
1) Koku ciršanas iecere paredzēta nekustamajā īpašumā „Mucenieki”, kadastra apzīmējums
8084 006 0289, Mucenieki, Ropažu novadā.
2) Nekustamajā īpašumā „Mucenieki”, saskaņā ar Ropažu novada domes 25.03.2009.
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumi” paredzētajai
darbībai norādītajai zemes platībai plānotā teritorijas izmantošanā ir noteikts zemes
izmantošanas mērķis 9.7. „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas” (DzD).
3) Ciršanas iecere – teritorijas kopšanas nolūkos sakarā ar dzīvokļu noēnošanu.
4) Koku ciršanas vieta atrodas Mucenieku ciema teritorijā, starp daudzdzīvokļu mājām
“Jaunceltne 2” k-6 un “Jaunceltne 2”k-7.
5) Saistošie noteikumi Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā” ( konsolidēta
redakcija uz 01.03.2014.) trešās daļas 7) punkts nosaka; pašvaldība pieņem lēmumu par
publiskās apspriešanas nepieciešamību koku ciršanai Ropažu novadā.
6) Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tajā skaitā
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (1. daļas 2. punkts).
7) 12.12.2013. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.22 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” XII daļas “Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu” 144.punkts
nosaka, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu
izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar Domes
lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas, publiskās apspriešanas.
8) 12.12.2013. Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.22 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” 144.punkta sestā daļa paredz, ka publiskā apspriešana jārīko, par
citiem normatīvos aktos noteiktiem jautājumiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā „Mucenieki”,
kadastra apzīmējums 8084 006 0289, Mucenieki, Ropažu novads no 10.12.2015., līdz
11.01.2016.
2. Sludinājumu par publisko apspriešanu publicēt:
2.1.
Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu Vēstis”;
2.2.
Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
3. Publiskā apspriešana notiek 4 nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Ropažu Vēstis”.
4. Ar koku ciršanas ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldības būvvaldē (Sporta
iela 1, Ropaži, Ropažu novads) no 10.12.2015. līdz 11.01.2016, pirmdienās ceturtdienās no
9.00-13.00 un no 14.00-18.00.
5. Koku ciršanas ieceres prezentācijas pasākums interesentiem notiks 17.12.2015.,

plkst.17.00 “Muceniekos” koku ciršanas ieceres vietā (adrese “Jaunceltne 2” k-6,
Mucenieki, Ropažu novads).
6. Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami līdz 11.01.2016. Ropažu novada
pašvaldībā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.
7. Lēmumu nosūtīt A.Č., /adrese/.
8. Lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam.
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§
Par vietas nomas maksas pakalpojuma apstiprināšanu karsto dzērienu automātam Sporta
centrā
Izskatot Ropažu Sporta centra vadītājas Evita Eglājas priekšlikumu un saskaņā ar Ropažu
novada pašvaldības noteikumiem Nr.1, 2014.gada 26.februārī, domes sēdes lēmumu Nr.3, 24.§
“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”:
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu Sporta centra maksas pakalpojumu ar izcenojumu 7,00 EUR (septiņi
euro 00 centi) mēnesī, vietas nomas maksai karsto dzērienu automātam.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai, pēc lēmuma
parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
 Ropažu Sporta centram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai.

19.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma domājamo daļu garāža Nr.8„Ropažu
centra garāžas”, Ropažu novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot A.S., personas kods /personas kods/, 2015.gada 6.novembra iesniegumu (reģ.Nr.
2858) ar lūgumu piekrist garāžu ēkas 245/2594 domājamām daļām (garāža Nr.8), „Ropažu
centra garāžas”, Ropažu novads reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsoņa A.S. vārda
un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,
tika konstatēts:
1. Darījumu apliecinoši dokuments:
- 2014.gada 5.oktobra pirkuma līgums par I.K., personas kods /personas kods/, piederošo
nekustamo īpašumu.
2. Pārdevējs un īpašnieks saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000207736, nekustamā īpašumam garāžu ēkas 245/2594 domājamām daļām (garāža
Nr.8), „Ropažu centra garāžas”, Ropažu novads, kadastra numuru 8084 009 0493 (būves
kadastra apzīmējums 8084 009 0493 001) ir I.K., personas kods /personas kods/, dzīvo:
/adrese/.
3. Pircējs – A.S., personas kods /personas kods/, dzīvojošs: /adrese/, ir Latvijas Republikas
nepilsonis.

4. Īpašuma „Ropažu centra garāžas”, kadastra Nr. 8084 009 0493 līdzšinējās un turpmākās
izmantošanas mērķis - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (NĪLM kods 1105);
5. Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem Nr.7
apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes lēmumu Nr.03,&40 nekustamam
īpašumam „Ropažu centra garāžas”, Ropažu novads primārais zemes izmantošanas veids
– retināta savrupmāju apbūve (DzS2).
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – 1
balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma garāžu ēkas 245/2594 domājamām daļām (garāža Nr.8),
„Ropažu centra garāžas”, Ropažu novads, kadastra numuru 8084 009 0493 (būves kadastra
apzīmējums 8084 009 0493 001), iegūšanai īpašumā uz A.S., personas kods /personas kods/,
vārda.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 A.S., /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 (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu
Ņemot vērā, ka kopš Ropažu novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 2013. gada 12.
decembrī, Ropažu novada pašvaldības struktūrā notikušas vairākas būtiskas izmaiņas, izstrādāts jauns
pašvaldības nolikums.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums”.
2. Noteikt, ka Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr.17 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums” stājas spēkā ar 2016. gada 01. janvārī.
3. Noteikt, ka Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” spēku zaudē ar 2016.gada 01.janvāri.
4. Uzdot Juridiskai un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas, tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, zināšanai.
5. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis” decembra numurā un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.

21.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Ropažu ciema teritorijā ar L.P.
Izskatot L.P., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015.gada 11.novembra
iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2913, ar lūgumu piešķirt mazdārziņu Ropažos Nr. 301, 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 Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.11.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, par
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Ropažos Nr. R-301, Kadastra Nr. 8084 009 0623,
aptuvenā platība 267,65 m² ar L.P., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 L.P., /adrese/;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram Jānim Baklānam;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
7. L.P., personas kods /personas kods/, līdz 31.12.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā – Juridiskajā un lietvedības daļā, iepriekš sazvanoties
pa tālr. 67918525.
8. Ja līdz 31.12.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.01.2016. automātiski zaudē
spēku.

22.§
Par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0394,
reģistrēšanu zemesgrāmatā
Izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Kangari, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0394,
kas sastāv no:
1. Zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 009 0394, platība 0,42 ha.
2. Dzīvojamās mājas, ar kadastra apzīmējumu: 8084 0090394 001.
3. Pagrabs, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 002.
4. Šķūnis, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 003.
5. Garāža, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 004.
6. Kūts, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 005,

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda, nekustamā
īpašuma īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039, un
pamatojoties uz: Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu- Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno dokumenti, kas
apliecina nostiprināmās tiesības,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Alksnīši”, Kangari, Ropažu novads, Kadastra
Nr. 8084 009 0394 uz Ropažu novada pašvaldības vārda, kas sastāv no:
1.1.
Zemesgabala ar kadastra Nr. 8084 009 0394, platība 0,42 ha.
1.2.
Dzīvojamās mājas, ar kadastra apzīmējumu: 8084 0090394 001.
1.3.
Pagrabs, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 002.
1.4.
Šķūnis, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 003.
1.5.
Garāža, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 004.
1.6.
Kūts, ar kadastra apzīmējumu: 8084 009 0394 005,
2. Atbildīga par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu speciāliste Ieva Dišlere;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei;
 Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

23.§
Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu Ropažu novada Gaidu ciemā
Publiskā apspriešana izsludināta saskaņā ar Ropažu novada būvvaldes 27.02.2015.
lēmumu Nr. 10-7.2/3, 1.§ “Par adrešu piešķiršanu Ropažu novada Gaidu ciemā”. Publiskajai
apspriešanai tika nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Ropažu novada
Gaidu ciemā, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu
un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un
piešķirt, iespējams iepazīties šī lēmuma Pielikumā Nr.1 (tabula ar adresēm) un Pielikumā Nr.2
(karte). “Par adrešu piešķiršanu Ropažu novada Gaidu ciemā” publiskā apspriešana notika no
2015. gada 2.marta līdz 23.martam; adresācijas maiņas prezentācijas pasākums notika
05.03.2015. Zaķumuižas klubā, Zaķumuižā, Ropažu novads.
Ropažu novada dome iepazinās ar Ropažu novada pašvaldības būvvaldes gala ziņojumu
par publiskās apspriešanas rezultātiem Pielikums Nr.3 un pievienotajām anketām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī izvērtējot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes gala
ziņojumu par adresācijas maiņu Ropažu novada Gaidu ciemā ieceres publiskās apspriešanas
rezultātus un saskaņā ar:
1) Likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta 1.d. 20.punktu. Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt
nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos;
2) Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1269; ”Adresācijas sistēmas noteikumi”.

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izvērtējot lūgumu anketās par ielu nosaukuma maiņu, mainīt ielas nosaukumu no Pupuķu
iela uz Vanagu iela.
2. Apstiprināt ielu nosaukumus un nekustamo īpašumu adreses Ropažu novada Gaidu ciemā
saskaņā ar pievienoto Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību daļai lēmumu publicēt Ropažu novada pašvaldības laikrakstā
“Ropažu vēstis” un mājas lapā: www.ropazi.lv;
4. Juridiskajai un lietvedības daļai nodrošināt izziņu izsniegšanu par adreses maiņu, pēc
iedzīvotāju pieprasījuma;
5. Iekļaut 2016. gada budžetā ielu nosaukumu plāksnīšu izgatavošanu un izvietošanu Gaidu
ciemā.
6. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu saskaņā ar pielikumu desmit dienu
laikā no lēmuma parakstīšanas brīža:
 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;
 Sabiedrisko attiecību daļai;
 Finanšu un grāmatvedības daļai.

24.§
Par MMS „Rodenpois” vadītājas mēnešalgas noteikšanu
Ņemot vērā Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktores Daigas Jankovskas
novērtējuma rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.
punktu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 19.11.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.12
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No 2015.gada 01.decembra noteikt Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktorei
Daigai Jankovskai mēnešalgu 1031,00 EUR apmērā.
2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt Finanšu un grāmatvedības daļai un
D.Jankovkai.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
25.§
Par Ropažu novada pašvaldības Ekspertu komisijas sastāva izmaiņām
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Līvu Jodzēviču Ropažu novada
pašvaldībā un pamatojoties uz Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra
noteikumu Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 9.punktu un Ropažu novada
pašvaldības nolikumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,

Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no Ekspertu komisijas locekļa pienākumiem Līvu Jodzēviču, personas kods
/personas kods/.
2. Apstiprināt par Ekspertu komisijas locekli Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietnieci
Daci Malnaču, personas kods /personas kods/.
3. Lēmumu izsniegt Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas darbiniekiem:
 M.Grīgai
 D.Malnačai

26.§
Par pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu
Izskatot pirmskolas izglītības iestādes „Annele” vadītājas Vēsmas Eglītes iesniegto
nolikumu un priekšlikumu par izmaiņām tajā, Ropažu novada dome, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes „Annele” nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Annele”
nolikumu, kas apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 26.augusta sēdes
lēmumu prot. Nr.14, 1.§ un grozījumus tajā.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Pirmskolas izglītības iestādes „Annele” vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.
27.§
Par zemes vienību „Garbunduļi” un „Stadions” nodošanu bez atlīdzības Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas īpašumā
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi LR Iekšlietu ministrijas 16.11.2015. vēstuli, kurā
lūgts Iekšlietu ministrijas īpašumā nodot bez atlīdzības zemes vienības „Garbunduļi”,
Mucenieki, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084 006 0247, daļu 965,23 m2 platībā, un
zemes vienības „Stadions”, Mucenieki, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084 006 0289,
daļu 931,73 m2 platībā saskaņā ar Pielikumu Nr.4 esošo shēmu.
Minētās zemes vienības paredzētas MK 03.11.2015. Rīcības plāna personām, kurām
nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, īstenošanai.
Vienlaikus Iekšlietu ministrija piekritusi Ropažu novada pašvaldībai bez atlīdzības nodot
zemes vienības „Bundulīši”, kadastra apzīmējums 8084 006 0093, daļu 929,14 m2 platībā pēc
ēkas, kas atrodas uz zeme gabala „Bunduliši”, reģistrēšanas uz ministrijas vārda.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta 2. daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas
personas vai valsts īpašumā.
Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas,
atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots.
Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā
noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.

Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez
atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
Izskatot LR Iekšlietu ministrijas lūgumu, Ropažu novada domes deputāti izsaka priekšlikumu
mainīt zemes vienības pret līdzvērtīgu zemes vienību platības ziņā.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas īpašumā bez atlīdzības nodot zemes vienības
„Garbunduļi”, Mucenieki, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084 006 0247, daļu
965,23 m2 platībā, un zemes vienības „Stadions”, Mucenieki, Ropažu novadā, kadastra
apzīmējums 8084 006 0289, daļu 931,73 m2 platībā saskaņā ar Pielikumu Nr.4 esošo shēmu.
2. Zemes vienības paredzētas Ministru kabineta 03.11.2015. Rīcības plāna personām, kurām
nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, īstenošanai.
3. Bez atlīdzības pieņemt no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas zemes vienības
„Bundulīši”, kadastra apzīmējums 8084 006 0093, daļu 1876,31 m2 platībā, pašvaldības
funkciju realizēšanai.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram organizēt zemes vienību nodošanu
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt skaidrojumu par
zemes vienību maiņu Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu Vēstis” un Ropažu
novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 LR iekšlietu ministrijai.
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.

28.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izmaksām vienam skolēnam/audzēknim mēnesī no
01.09.2015.
Pamatojoties uz MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292 „Grozījumi MK 13.07.1999.
MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, sakarā ar skolēnu/audzēkņu skaita
izmaiņām,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošas izmaksas Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs vienam
skolēnam/audzēknim ar 01.09.2015.:
- Ropažu vidusskola
- 78,46 EUR/mēn.;
- Zaķumuižas pamatskola, t.sk. pirmskola
- 109,64 EUR/mēn.;
- PII Annele
- 187,97 EUR/mēn.
(aprēķins Pielikumā Nr.5)

2. Vidējās izmaksas Ropažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2015.
– 125,36 EUR/mēn.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu vidusskolai;
 Zaķumuižas pamatskolai;
 PII Annele;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniecei.

29.§
Par atbalstu Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemto Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības vēstuli (reģ.nr.3015) par aicinājumu atbalstīt pedagogus streika dienā
27.11.2015. un apmaksāt šo dienu, kā arī pamatojoties uz pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
priekšlikumiem un Streiku likuma 28. panta pirmo daļu, kā arī Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – 1
balss (M.Vimba),
Deputāts M.Vimba balsojumā atturas, jo, ja streiko, tad streiko ar visām sekām.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogus un apmaksāt streika dienu
27.11.2015. kā darba dienu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada izglītības iestāžu vadītājiem;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

30.§
Par Gustava Podnieka bērnu pieskatīšanas centra “Rasas” maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 23.11.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto A.P. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par viņas dēla G.P. personas kods /personas
kods/, izglītošanu Bērnu pieskatīšanas centrā “Rasa” maksas daļēju kompensāciju. Pamatojoties
uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada domes 26.11.2014. lēmumu
protokols Nr.23, 29.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam
pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada izglītības iestādē
pirmskolas izglītības programmu apguvei”,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Bērnu pieskatīšanas centru SIA “RASAP”, juridiskā adrese: Biķernieku
89A, Rīga, LV 1039, Reģ.Nr.40103594140, par G.P. personas kods /personas kods/,
maksas daļēju kompensāciju, sākot no 2015.gada 23.novembra līdz 2015.gada
31.decembrim.

2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu, SIA “RASAP” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika
posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai sagatavot līgumu ar SIA
“RASAP”.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības lēmumu nosūtīt:
- SIA “RASAP” Biķernieku iela 89A, Rīga, LV 1039;
- A.P., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

31.§
Par Ropažu novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Ropažu novada pašvaldība ir sagatavojusi pieteikumu par valsts budžeta dotācijas
saņemšanu 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un
uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros. Vienotā klientu apkalpošanas centra
izveide nosaka uz klientu orientētas pārvaldības un pakalpojumu pieejamības principus. Centra
izveidošana uzlabos pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamību Ropažu novada pakalpojumu
saņēmējiem.
Pieteikums atbilst Ropažu novada pašvaldības attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam stratēģiskajam mērķim SM4 „Inteliģenta pārvaldība”, ilgtermiņa prioritātei IP4
„Profesionāla, kompakta, uz klientu orientēta un moderna pārvaldība”, vidēja termiņa
prioritātei VTP 4 „Pašvaldības kapacitāte, iedzīvotāju iesaiste un atgriezeniskā saite”.
Paredzamās
izmaksas
(EUR)

Prognozējamās
izmaksas
(bez PVN)

PVN

Kopējās
izmaksas

Valsts
līdzfinansējums,
EUR (t.sk. PVN)

13000,00

Pašvaldības
līdzfinansējums,
EUR (t.sk. PVN)
(30%)
3000,00

Klientu
apkalpošanas
vietu izveide vai
pielāgošana,
ievērojot
vienotu stilu
Kopā

10743,80

2256,20

10743,80

2256,20

13000,00

3000,00

10000,00

10000,00

Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav,
„Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta
dotācijas saņemšanai par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi.
2. Izveidot vienoto klientu apkalpošanas centru Ropažu novada pašvaldības administrācijas
ēkas pirmajā stāvā līdz 2016.gada 29.jūlijam.
3. Apliecināt, ka ne mazāk kā 30% no vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām
Ropažu novada pašvaldība sedz no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai
kapitālieguldījumu veidā.

4. Noteikt kopējās izmaksas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidei
13000,00 EUR apmērā, t.sk.:
4.1. pievienotās vērtības nodoklis – 2256,20 EUR;
4.2. pašvaldības līdzfinansējums – 3000,00 EUR;
4.3. projekta atbalstāmās izmaksas – 13000,00 EUR, t.sk.:
4.3.1. valsts finansējums – 10000,00 EUR;
4.3.2. pašvaldības finansējums – 3000,00 EUR.
5. Apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

32.§
Par sadarbību ar VSAC „Vidzeme” filiāli Ropaži ūdenssaimniecības jautājuma risināšanā
un pasākumu plānu izstrādi inženiersistēmu pārņemšanai
Pamatojoties uz Ropažu novada domes sēdes lēmumu (28.10.2015., Nr. 17, 39.§) tika
izveidota darba grupa (10.11.2015., rīkojums Nr. 2-6/139), kas sanāca kopā š. g. 24. novembrī,
lai kopīgi ar VSAC „Vidzeme” pārstāvjiem skatītu jautājumu par iespējām un risinājumiem
ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmu nodrošināšanai Ropažu
iedzīvotājiem, kas saņem pakalpojumu no VSAC „Vidzeme” filiāles Ropaži.
Darba grupa tika iepazīstināta ar iespējām un risinājumiem, kā risināt ieilgušo jautājumu
ūdenssaimniecības jomā. Izvērtējot tehnoloģiskos risinājumus, aprēķinus, kā arī nepieciešamo
laiku šādu darbu veikšanai, darba grupa vienojās, ka ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmu pārņemšana no VSAC „Vidzeme” būtu labākais risinājums, kas vienlaikus ir
arī ekonomiski pamatots.
Ņemot vērā to, ka esošā ūdensapgādes sistēma, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas
sistēma nespēj izpildīt normatīvajos aktos esošās prasības darba grupa vienojās, ka VSAC
„Vidzeme” valdījumā esošo ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmu
pārņemšanu varētu notikt divos posmos. Darba grupas locekļi rosina pirmajā posmā pārņemt
ūdensapgādes sistēmu un to sakārtot. Otrajā posmā notiktu notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmu pārņemšana. Lai notiktu inženiersistēmu pārņemšana, sākotnēji ir jāveic
noteikts pasākumu plāns, kas ir priekšnoteikums, lai pie pārņemšanas varētu veikt nekavējošas
darbības un sistēmas tiktu tūlītēji sakārtotas.
Darba grupa vienojās, ka līdz nākamajai attīstības komitejas sēdei, kas plānota š. g. 10.
decembrī, SIA „Ciemats” valdes loceklim N. Bērziņam ir jāsagatavo detalizētu pasākumu plānu.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas” – 1
balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt kā ekonomiski pamatotu risinājumu VSAC „Vidzeme” filiāle Ropaži
inženierkomunikāciju pārņemšanu.
2. Uzdot SIA „Ciemats” valdes loceklim N.Bērziņam līdz nākamajai attīstības komitejas sēdei
sagatavot detalizētu un pamatotu pasākuma plānu.

3. Informēt VSAC „Vidzeme” vadību par darba grupas viedokli un vest pārrunas par turpmāko
sadarbību.
4. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 RN „Ciemats”, SIA;
 VSAC „Vidzeme”

33.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada DECEMBRĪ
Dzīvokļu komisijas sēde
09.12.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
09.12.2015.
plkst.14.00
Apvienotā Attīstības komitejas un
Finanšu komitejas sēde
10.12.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
08.12.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
17.12.2015.
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 25.11.2015. sēde slēgta plkst. 1450
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

Pielikumā: 1. Tabula ar adresēm uz 5 lp.
2. Ropažu novada Gaidu ciema karte uz 1 lp.
3. Ropažu novada pašvaldības būvvaldes gala ziņojums par publiskās
apspriešanas rezultātiem uz 1 lp.
4. Shēma uz 1 lp.
5. Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni
no 01.09.2015. uz 1 lp

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Protokolists

Inese Vēbere

