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

Nr.6

Darba kārtība:
1. Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada marta lēmumu izpildi
Sociālo jautājumu komitejas atzinumi
2. Par īres līgumu atjaunošanu sociālajā dzīvoklī
3. Par Saistošiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu
novadā””
Attīstības komitejas atzinumi
4. Par detālplānojuma „Kociņi” atcelšanu
5. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Plieņi”, Ropažu novadā, lietošanas
mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Saulgoži”, Ropažu novadā,
lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
7. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu adresē d/s „Bajāri Nr. 122”, ar G.P.
8. Par mazdārziņu Ropažos Nr. R-308 un Nr. R-204 nomnieku maiņu
Dzīvokļu komisijas atzinumi
9. Par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu adresē „Priedes 1”- 48, Silakrogs, Ropažu
novads ar A.V.
10. Par H.R. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Finanšu komitejas atzinumi
11. Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra un
mācību līdzekļu iegādei
13. Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Ropažu novada pašvaldības skolas autobusā
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Arheoloģiskā izpēte Ropažu novada iespējamos
Vanadziņu un Sniedžu uzkalniņu kapulaukos” īstenošanai
15. Par gājēju laipas remontdarbiem Ropažu novada Zaķumuižā
16. Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā
17. Par Ropažu novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanas maršruta izveidošanu skolēnu
nokļūšanai uz Gaismas internātpamatskolu un Upesleju internātpamatskolurehabilitācijas centru
18. Par līdzfinansējuma palielināšanu projektam „Veselības pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Zaķumuižas doktorātā”
19. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Ropažu novada
pašvaldības 26.05.2010. saistošos noteikumos Nr.13 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
20. Par RN „Ciemats” SIA zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu cenu piedāvājumu
21. Par SIA „Vilkme” zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu cenu piedāvājumu

22. Par kapitālsabiedrības RN „ Ciemats „ SIA un SIA „Vilkme „statūtkapitāla palielināšanu
23. Par Ropažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
24. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas Infrastruktūra un
pakalpojumi 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā” galvojumu
25. Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar S.A.
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai
27. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
28. Par zemes gabala Krasta iela 25, kadastra apzīmējums 8084 009 0302, privatizāciju uz
R.F. vārda
Dažādi atzinumi un lēmumprojekti
29. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ģeodēzisko punktu apsekošanai
30. Par Ropažu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
31. Par grozījumu veikšanu Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1. pielikumā
32. Par Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
33. Par Ropažu bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
34. Par grozījumu veikšanu Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes
novērtēšanas nolikumā
35. Par „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas iesniedz
projektus konkursam "Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" apstiprināšanu
36. Par projekta „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros” īstenošanu
37. Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
38. Par zemes gabala, kadastra nr. 8084 009 0308, patapināšanu sabiedriskā labuma
organizācijai Biedrība „Sporta klubs Boule”
39. Par sadarbību labdarības volejbola turnīra sarīkošanai
40. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežkalpi”,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 011 0050
42. Par Ropažu novada domes izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata
43. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Ropažu novada domes izpilddirektora amata vietu
44. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats”
saimnieciskās darbības izvērtēšanai un iespējamo reorganizācijas modeļu izstrādei
45. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar V.Eglīti
46. Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes
47. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
48. Par grozījumiem lēmumā „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes
gabalu „Jugla Nr. 61”, Ropažu novads, un minētā zemes gabala iznomāšanu”
49. Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
50. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada MAIJĀ
Domes sēde notiek Ropažu novada Sociālā dienesta centrā „Dzīpari”, Rīgas iela 13, Ropaži,
Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 23.04.2015. sēde sasaukta plkst. 1600
Ropažu novada domes 23.04.2015. sēde atklāta plkst. 1600
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

-

administrācijas
darbinieki:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs (ierodas plkst. 1625)
Mārtiņš Vimba

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Vides Jānis Blaus (sēdi pamet plkst. 1715)
Nekustami īpašumu speciāliste Ieva Dišlere
Personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
Būvvaldes vadītāja Valda Lasmane
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Dace Malnača (sēdi pamet
plkst (1920)
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Attīstības daļas vadītājs Valdis Valtenbergs
Saimnieciskās daļas vadītājs Pēteris Volkovičs

-

iestāžu vadītāji:

-

uzaicinātā persona: Evija Konošonoka

Sēdi protokolē:

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Multifunkcionālo centru vadītāja Daiga Jokste (sēdi pamaet plkst.
1800)
PII „Annele” vadītāja Vēsma Eglīte (sēdi pamet plkst. 1715)
Kultūras un izglītības centra vadītāja Sanita Megere-Klevinska
SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš (sēdi pamet plkst.1750)
Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Diāns Veličko
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

Sēdes vadītājs Z.Blaus klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 23.04.2015. sēdes darba
kārtību.
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Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes
23.04.2015. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 23.04.2015. sēdes darba kārtību.
1.§
Izpilddirektora atskaite par domes 2015.gada marta lēmumu izpildi
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns sniedz atskaiti par domes
2015.gada marta 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 31.03.2015. saņemto A.B., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.21, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.04.2015.
Ņemot vērā, ka A.B. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, un ir trūcīga ģimene, ko apliecina
19.02.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.21 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.02.2015. līdz 30.04.2015., kas dod
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, kā arī pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu - „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”
un pamatojoties uz Ropažu novada domes 24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu
novada pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu”
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu šo punktu neskatīt, jo minētajai personai apstākļi ir
mainījušies un tas vairs nav aktuāli.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nepagarināt ar A.B. īres līgumu par dzīvojamo platību adresē: Zītari 5, dzīvoklis Nr.21,
Tumšupe, Ropažu novadā.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 31.03.2015. saņemto D.Š., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
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pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.22, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.04.2015.
Ņemot vērā, ka D.Š. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, un ir maznodrošināta ģimene, ko
apliecina 09.04.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.31 par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.04.2015. līdz
30.06.2015., 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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.22, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar D.Š. uz laiku no 01.05.2015. līdz 31.10.2015.
2. D.Š. 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.Š. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,75 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 3,58, kopā EUR 5,33 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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
D.Š., /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 31.03.2015. saņemto S.F., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.9, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.03.2015.
Ņemot vērā, ka S.F. ģimene ir sociāli mazaizsargāta, un ir trūcīga ģimene, ko apliecina
19.03.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.41 par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.03.2015. līdz 31.05.2015., 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”
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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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.9, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar S.F. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
2. S.F. 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.F. maksāt par īri - 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 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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
S.F., /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 12.03.2015. saņemto V.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.18, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.03.2015.
Ņemot vērā, ka V.S. 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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.18, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar V.S. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
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2. V.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. V.S. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,74 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas –
EUR 3,57, kopā EUR 5,31 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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
V.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.

5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.03.2015. saņemto A.Ā., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu
novads, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.15,
Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.03.2015.
Ņemot vērā, ka A.Ā. 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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.15, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar A.Ā. uz laiku no 01.04.2015. līdz 30.09.2015.
2. A.Ā. 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. A.Ā. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,23 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 4,56, kopā EUR 6,79 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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
A.Ā., /adrese/;
SIA „Ciemats” Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
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Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 13.04.2015. saņemto N.Š., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novadā,
konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.04.2015.
Ņemot vērā, ka N.Š. 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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar N.Š. uz laiku no 01.05.2015. līdz 31.10.2015.
2. N.Š. 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. N.Š. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 1,35 un - ¹/4 apsaimniekošanas maksas
– EUR 2,77, kopā EUR 4,12 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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
N.Š., Zītari 5, dzīvoklis Nr.7, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;
SIA „Ciemats”, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 01.04.2015. saņemto D.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu, piešķirt dzīvojamo platību
sociālajā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, konstatēts, ka pamatojoties uz D.S. pieteikumu
pret P.S. par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, 16.03.2015. Rīgas rajona tiesa nolēma,
vīram P.S. aizliegt atrasties mājoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novads, tuvāk
par 20 metriem.
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Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 23.02.2015. saņemto P.S., personas
kods /personas kods/, deklarētā dzīves vieta /adrese/, iesniegumu par īres līguma
pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, Zītari 5, dz.23, Tumšupe, Ropažu novadā, konstatēts, ka īres
līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.01.2015.
P.S. ilgstoši nebija noslēdzis īres līgumu.
22.01.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests nosūtīja P.S. aicinājumu,
pamatojoties uz 22.10.2014. Ropažu novada domes lēmumu Nr.20, 1.§ - „Atjaunot sociālās
dzīvojamā platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novada, īres līgumu ar P.S. uz
laiku no 01.08.2014. līdz 31.01.2015.”, noslēgt īres līgumu.
Sakarā ar to, ka līdz 04.02.2015. P.S. nebija ieradies noslēgt īres līgumu, Ropažu novada
pašvaldības Sociālais dienests aicināja P.S. ierasties 11.02.2015. plkst. 14.00 uz Ropažu
novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi, lai risinātu mājokļa jautājumu.
Uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi P.S. neieradās.
11.02.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komiteja nolēma: „Atlikt jautājuma
izskatīšanu un aicināt P.S. uz 2015.gada marta sociālo jautājumu komitejas sēdi.’’
03.03.2015. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests atkārtoti aicināja P.S. un D.S.
ierasties 11.03.2015. plkst. 14.00 uz Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi,
lai risinātu mājokļa jautājumu.
Uz 11.03.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdi P.S. un D.S.
neieradās un par neierašanās iemesliem nepaziņoja.
11.02.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komiteja nolēma: „Atlikt jautājuma
izskatīšanu un aicināt P.S. un D.S. uz 2015.gada aprīļa sociālo jautājumu komitejas sēdi.’’
Sakarā ar to, ka P.S. vairākkārtīgi neseko līdzi tam, lai savlaicīgi atjaunotu īres līgumu
sociālā dzīvoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novads, un ņemot vērā to, ka par
vardarbību pret sievu D.S. 16.03.2015. Rīgas rajona tiesa nolēma, vīram P.S. aizliegt atrasties
mājoklī Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novads, tuvāk par 20 metriem, Ropažu
novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska iesaka īres līgumu atjaunot ar P.S.
sievu D.S..
Ņemot vērā, ka D.S. 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 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības Zītari 5, dzīvoklis Nr.23, Tumšupe, Ropažu novads,
īres līgumu ar D.S. uz laiku no 01.05.2015. līdz 31.10.2015.
2. D.S. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar SIA „Ciemats”,
SIA „Ciemats” iecirknī Tumšupe, Zītari 5 - 1, Multifunkcionālais centrs "Tumšupe",
Tumšupe, Ropažu novads, vai (Multifunkcionālā centrā Tumšupē, Zītari 5-1, vienu reizi
mēnesī SIA Ciemats kases darba laikā).
3. D.S. no 01.04.2015. maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas EUR 2,25 un - ¹/4
apsaimniekošanas maksas – EUR 4,61, kopā EUR 6,86 mēnesī.
4. Par atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas – EUR 0,85 par personu.
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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), vai SIA „Ciemats” norēķinu kontā.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības 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.
3.§
Par Saistošiem noteikumiem Nr.6 „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, sakarā ar to, ka 10.klases, 11.klases un 12.klases skolēniem mācību
procesā nākas ilgstoši uzturēties skolā, ieviest Ropažu vidusskolas 10. klases, 11. klases un 12.
klases skolēniem brīvlaunagu un veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” ieviest jaunu pabalsta veidu:
brīvlaunags Ropažu novada vidusskolas 10.klases, 11. klases un 12.klases skolēniem.
Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.6 „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.6 „Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 26.03.2014.
saistošos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ropažu vēstis”
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, trīs darba dienu laikā Saistošos noteikumus
Nr.6 „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, zināšanai.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai organizēt Saistošo noteikumu Nr.6 publicēšanu laikrakstā
„Ropažu Vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI
4.§
Par detālplānojuma „Kociņi” atcelšanu
Izskatot nekustamā īpašuma „Kociņi” īpašnieces N.J., personas kods /personas kods/,
saņemto iesniegumu Ropažu novada pašvaldībā 26.03.2015 (reģ.Nr.812), ar lūgumu atcelt
izstrādāto detālplānojumu īpašumam „Kociņi”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 013 0284
un mainīt zemes lietošanas mērķi no esošā mērķa „vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju
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apbūve” uz „piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība”, un izskatot ar
lietu saistošos apstākļus konstatēts:
Nekustamais īpašums „Kociņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 013 0284,
kadastra apzīmējums 8084 013 0284, kopējā platība 2,578 ha sastāv no vienas
zemes vienības.
Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1258, nekustamā
īpašuma „Kociņi” īpašniece ir N.J., personas kods /personas kods/.
Detālplānojums apstiprināts ar Ropažu novada domes 27.08.2008. lēmumu Prot.
Nr. 08, 43.§, saistošie noteikumi Nr.22.
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 „Kociņi”, Ropažu novads,
paredzētais dalītais zemes lietošanas mērķis ir:
9.5. Savrupmāju dzīvojamā teritorija (DzS) nozīmē zemesgabalu, kur primārais
zemes izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Apakšzonējums
– DzS2 - retināta savrupmāju apbūve. Jaunveidojama zemesgabala minimāla
platība: 2500m²;
9.17. Līnijbūvju teritorijas (TL) nozīmē teritoriju, kur primārais izmantošanas
veids ir valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas transports - ielu un ceļu tīkls,
laukumi un ar tiem saistītās būves.
Esošais zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0600).
Pēc detālplānojuma apstiprināšanas nav veiktas nekādas darbības tā realizācijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likuma”
29.pantu, pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz
zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas.
Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums
zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā
termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts.
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 14.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt 2008.gada 27.augustā apstiprināto detālplānojumu „Kociņi”, īpašuma kadastra
Nr.8084 013 0284.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0284 dalītu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi (atbilstoši teritorijas plānojumam) – neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūve (1,878ha platībā), NĪLM kods 0600 un zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (0,70ha platībā), NĪLM kods
1101.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050 (ierakstīta
vēstule);
Zemes īpašniecei N.J., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei, A.Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
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5.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Plieņi”,
Ropažu novadā, lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
Izskatot nekustamā īpašuma „Plieņi” pilnvarotās personas Z.R., personas kods /personas
kods/, 2015.gada 10.marta iesniegumu (reģ.Nr.660), ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Plieņi”,
Ropažu novads, kadastra Nr.8084 010 0085, atdalīt vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
8084 011 0114, platība 9,2ha piešķirot tam nosaukumu „Jaunplieņi”, Ropažu novads,
konstatēts:
1. Nekustamais īpašums „Plieņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 010 0085, kopējā
platība 18,1 ha, sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 8084 010
0085 (8,9ha platībā), 8084 011 0114 (9,2ha platībā).
2. Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0041 5478, nekustamā
īpašuma „Plieņi” īpašnieks ir A.L., personas kods /personas kods/.
3. Uz pilnvaras pamata rīkojas Z.R., personas kods /personas kods/, ko pilnvaro SIA
„Latio”, ar ko noslēgts sadarbības līgums par īpašuma pārdošanu.
4. Īpašnieka priekšlikums atdalāmajai zemes vienībai ar kad.apz. 8084 011 0114, platība
9,2ha piešķirt nosaukumu „Jaunplieņi”.
5. Ņemot vērā, ka tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība ar savu kadastra apzīmējumu 8084
011 0114, 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 14.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Plieņi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 010 0085, atdalīt
vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8084 011 0114, platība 9,2ha.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 018 0114 nosaukumu
„Jaunplieņi”, Ropažu novads.
3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 011 0114 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, adrese Puškina iela 14, Rīga, LV 1050 (ierakstīta
vēstule);
Zemes īpašnieka pilnvarotai personai, Z.R., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei, A.Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.

6.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Saulgoži”,
Ropažu novadā, lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu
Izskatot nekustamā īpašuma „Saulgoži” īpašnieces S.F., personas kods /personas kods/,
2015.gada 25.marta iesniegumu (reģ.Nr.799), ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Saulgoži”,
Vāverkrogs, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 017 0030, atdalīt vienu zemes gabalu ar kadastra
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apzīmējumu 8084 017 0031, platība 6,6ha piešķirot tam nosaukumu „Ritumi”, Ropažu novads,
konstatēts:
Nekustamais īpašums „Saulgoži”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 017 0030, kopējā
platība 10 ha, sastāv no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 8084 017
0030 (3,4ha platībā), 8084 017 0031 (6,6ha platībā).
Saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.905, nekustamā īpašuma
„Saulgoži” īpašniece ir S.F., personas kods /personas kods/.
Īpašnieka priekšlikums atdalāmajai zemes vienībai ar kad.apz. 8084 017 0031, platība
6,6ha piešķirt nosaukumu „Ritumi”.
Ņemot vērā, ka tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība ar savu kadastra apzīmējumu 8084
017 0031, 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 14.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažu novads, kadastra Nr.8084
017 0030 vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0031, platība 6,6ha.
2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0031 nosaukumu
„Ritumi”, Ropažu novads.
3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0031 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050 (ierakstīta
vēstule);
Zemes īpašniecei S.F., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei, A.Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
7.§
Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu adresē d/s „Bajāri Nr. 122”, ar G.P.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldībā saņemto G.P. personas kods /personas kods/,
dzīvojošas /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts 16.02.2015. Nr.415, ar lūgumu lauzt zemes
nomas līgumu, par zemes vienību adresē: d/s „Bajāri Nr. 122”, platība 0,065 ha, un 30.03.2015.
vienošanos, ka Nomniekam (G.P.) nav un nebūs pretenziju saistībā ar Iznomātājam (Ropažu
novada pašvaldībai) nodoto zemes vienību un tā sastāvu. Viss, kas atrodas uz zemes vienības,
kļūst par Iznomātāja īpašumu. Izskatot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka uz zemes
vienības „Bajāri 122”, Kadastra apzīmējums 8084 018 0379, atrodas divas ēkas – Dārza māja un
pagrabs. 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,
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Un saskaņā ar Attīstības komitejas 14.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt ar 31.12.2014. Lauku apvidus zemes nomas līgumu, par zemes vienību „Bajāri
122”, Kadastra apzīmējums 8084 018 0379, kas noslēgts ar G.P., personas kods /personas
kods/.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt šo lēmumu:
G.P., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
8.§
Par mazdārziņu Ropažos Nr. R-308 un Nr. R-204 nomnieku maiņu
Izskatot M.M., personas kods /personas kods/, dzīvojoša /adrese/, 2015.gada 23.februāra
iesniegumu Nr.497, par mazdārziņa Nr.R – 308 maiņu pret nomnieka A.K. mazdārziņu Nr.R204, un A.K., personas kods /personas kods/, piekrišanu maiņai, 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; un 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 14.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt ar 31.03.2015. zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar A.K., personas kods /personas
kods/, par mazdārziņu Nr. R-204;
2. Izbeigt ar 31.03.2015. zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar M.M., personas kods /personas
kods/, par mazdārziņu Nr. R-308;
3. Noslēgt uz laiku no 01.04.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, ar A.K.,
personas kods /personas kods/, par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Nr.R -308,
Kadastra Nr. 8084 009 0623, aptuvenā platība 371,07 m²;
4. Noslēgt uz laiku no 01.04.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu, ar
M.M., personas kods /personas kods/, par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Nr. R -204,
Kadastra Nr. 8084 009 0623, aptuvenā platība 303,94 m²;
5. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līgumu noslēgšanu;
6. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumus;
7. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafiskos pielikumus pie
nomas līgumiem;
8. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
9. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
M.M., /adrese/;
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A.K., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
10. M.M., personas kods /personas kods/, līdz 31.05.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
11. A.K., personas kods /personas kods/, līdz 31.05.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
12. Ja līdz 31.05.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.06.2015. automātiski zaudē
spēku.
DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI
9.§
Par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu adresē „Priedes 1”- 48, Silakrogs, Ropažu
novads ar A.V.
Izskatot 19.03.2015. saņemto A.V., personas kods /personas kods/, deklarētā adrese
/adrese/, iesniegumu ar reģ.nr.764, ar lūgumu Ropažu novada pašvaldībai piešķirt dienesta
dzīvokli.
A.V. ir Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja, pašreiz īrē dzīvokli Silakrogā,
Ropažu novadā, bet dzīvokļa īpašnieks šo dzīvokli vēlas pārdot.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu,
Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt A.V., personas kods /personas kods/, deklarētā adrese /adrese/, Ropažu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā – „Priedes 1” - 48, Silakrogs, Ropažu novads
(dienesta dzīvoklis), dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt īres līgumu uz 3 (trīs)
gadiem no 01.05.2015. līdz 30.04.2018. vai, kamēr ir spēkā darba attiecības, un paredzot,
ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamā platībā ģimenes locekļus, saskaņojot ar dzīvokļa
īpašnieku.
2. A.V. noslēgt īres līgumu mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar RN „Ciemats” SIA
par dienesta dzīvokli adresē „Priedes 1” - 48, Silakrogs, Ropažu novads.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu:
A.V., /adrese/;
RN „Ciemats” SIA, Priedes 4–57, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Baklānam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei,
4. Ja līdz 31.05.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.06.2015. automātiski zaudē
spēku.
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10.§
Par H.R. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 19.03.2015. saņemto Rīgas domes mājokļu un vides
departamenta Dzīvokļu pārvaldes 18.03.2015. iesniegumu ar reģistrācijas Nr. DMV-15-848-nd
par H.R., personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarēto
dzīvesvietu adresē – „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis
tiesiskais pamats.
Ropažu novada domes Dzīvokļu komisija 15.04.2015. sēdē (Prot. Nr.3):
konstatēja –
No 02.12.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads;
Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača 19.03.2015.
ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu „Vinteri k-1”, dz.24,
Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133, uzaicinājumu (Nr. 11-4/5) ierasties Ropažu novada
pašvaldībā līdz 2015.gada 10.aprīlim, lai uzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas
tiesisko pamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā „Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu
novads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdz 10.04.2015. Persona neieradās un nav informējusi par tiesisko pamatu apmesties uz
dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē – „Vinteri k-1”, 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 k

Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Anulēt H.R., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu
„Vinteri k-1”, dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai anulēt
H.R., personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Vinteri k-1”,
dz.24, Silakrogs, Ropažu novads, LV 2133.
3. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei uz juridisko adresi –
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010;
Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, H.R. uz deklarēto dzīvesvietu - /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI
11.§
Par auklītes pakalpojumu maksas daļēju kompensāciju
Izskatot 07.04.2015. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto H.E. personas kods /personas
kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.875, par viņa bērna V.E.
personas kods /personas kods/ aukles pakalpojuma izmantošanu, par auklītes Ligijas Zīvertes
personas kods /personas kods/, reģistrācijas apliecības Nr.4-3/15-431, pakalpojuma maksas
daļēju kompensāciju. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem un saskaņā ar Ropažu novada
domes 28.08.2014. lēmumu protokols Nr.17, 28.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par pašvaldības
atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Ropažu novada izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmu apguvei”, un pamatojoties uz
MK noteikumiem Nr.1462 6.pantu;
[..]
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4 un
Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu ar Ligiju Zīverti personas kods /personas kods/ reģistrācijas apliecības
Nr.4-3/15-431 sākot no 2015.gada 12.aprīļa līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Samaksu līdz EUR 86,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
līgumu un izziņu par apmeklējumu attiecīgā laika posmā.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar Ligiju Zīverti.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ligijai Zīvertei, /adrese/;
- H.E., /adrese/;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.
12.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra un
mācību līdzekļu iegādei
Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora Igora Grigorjeva 02.04.2015. iesniegumu ar
reģ.nr.49 par finanšu līdzekļu piešķiršanu Zaķumuižas pamatskolai inventāra, mīkstā inventāra
un mācību līdzekļu iegādei skolas rekonstruētās daļas mācību procesa nodrošināšanai,
Un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4 un
Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Zaķumuižas pamatskolai, uzsākot jauno mācību gadu, mācību procesa nodrošināšanai
piešķirt līdz 12 258,00 EUR no pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma
uz 31.12.2015.
2. Zaķumuižas pamatskolas budžetu palielināt par 12 258,00 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
4. Uzdot personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

13.§
Par videonovērošanas kameru uzstādīšanu Ropažu novada pašvaldības skolas autobusā
Izskatot Ropažu novada Izpilddirektora J.Baklāna priekšlikumu par videonovērošanas
kameru ierīkošanu Ropažu novada pašvaldības skolas autobusā un pamatojoties uz veiktās cenu
aptaujas rezultātiem,
[..]
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4, un Finanšu komitejas
20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt videonovērošanas kameru ierīkošanu Ropažu novada pašvaldības skolas
autobusam SETRA, valsts Nr. JJ 1634.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus videonovērošanas kameru ierīkošanai EUR 564,58 apmērā no
rezerves fonda līdzekļiem, iekļaujot „Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas” budžetā.
3. Noslēgt līgumu ar cenu aptaujas uzvarētāju SIA „Apsardzes Alianse” Reģ.Nr.
50103585671 par videonovērošanas kameru ierīkošanu Ropažu novada pašvaldības
skolas autobusā.
4. Atbildīgais par darbu veikšanu izpilddirektors Jānis Baklāns.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt šo lēmumu:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas vadītājam;
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
6. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
14.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Arheoloģiskā izpēte Ropažu novada iespējamos
Vanadziņu un Sniedžu uzkalniņu kapulaukos” īstenošanai
Valsts Kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis projekta pieteikumu „Arheoloģiskā izpēte
Ropažu novada iespējamos Vanadziņu un Sniedžu uzkalniņu kapulaukos” ar kopējām
attiecināmajām izmaksām 3000 EUR (projekta kopējās izmaksas 5149,88 EUR).
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Uz 10.marta Attīstības komitejas sēdi tika virzīts lēmumprojekts par līdzfinansējuma
piešķiršanu 1002,19 EUR apmērā, kuras laikā tika saņemts ierosinājums lūgt līdzfinansējumu
SIA „Rīgas meži”.
SIA „Rīgas meži” atbildot uz Ropažu novada pašvaldības sagatavoto vēstuli atsaka
finansiālo atbalstu projekta „Arheoloģiskā izpēte Ropažu novada iespējamos Vanadziņu un
Sniedžu uzkalniņu kapulaukos” līdzfinansēšanai. (sk. SIA „Rīgas meži” atbildes vēstuli
pielikumā)
Projektu ir jāuzsāk īstenot ar š.g. 1.maiju, kas ilgs līdz 2016.gada 1.maijam.
Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena
„Kultūra” (RV3) uzdevumam „Veicināt kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu” (U10);
„Tūrisms” (RV11) uzdevumam „Paplašināt tūrisma piedāvājumu” (U27).
Projekta mērķis ir Sniedžu un Vanadziņu kapulauku arheoloģiskā izpēte, kā rezultātā
minētajiem uzkalniņiem tiktu noteikts Valsts kultūras pieminekļu statuss, sniedzot būtisku
ieguldījumu Ropažu novada kultūrmantojumā.
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4, un Finanšu komitejas
20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt projekta līdzfinansējumu 1002,19 EUR (viens tūkstotis divi eiro un deviņpadsmit
eiro) apmērā, paredzot no Attīstības daļas budžeta, novirzot no projektiem paredzētās
summas.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centram.
Ierodas deputāts V.Šlēgelmilhs plkst.1625
15.§
Par gājēju laipas remontdarbiem Ropažu novada Zaķumuižā
Izskatot 02.04.2015. saņemto Ropažu novada iedzīvotāju iesniegumu ar reģ.nr.857 par
gājēju laipas remontu Ropažu novada Zaķumuižā un pamatojoties uz SIA „Vilkme” izteikto
piedāvājumu ar darba un materiālu izmaksām,
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4, un Finanšu komitejas
20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
Deputāts M.Mucenieks jautā, ņemot vērā to, ka, šī laipa atrodas privātīpašumā un piekļuve tai ir
caur privātīpašumu, vai šī laipa tiks iekļauta pašvaldības bilancē, kāds pamats ir veikt remontu.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka nē, šī laipa nav iekļaut pašvaldības bilancē!?, un šis ir tāds
gadījums, ka deputāti izlemj, vai remontēt vai neremontēt šo laipu.
Deputāts M.Mucenieks jautā, vai, ja tiks pieņemts lēmums par laipas remontu, tas nekļūs par
iemeslu, lai citi īpašnieki, kam īpašums ir pie upes, nāks prasīt pašvaldības palīdzību, lai
iekārtotu, piemēram, peldvietas.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka katru gadījumu individuāli var skatīt domes sēdē un šis ir viens
no tādiem jautājumiem.
Deputāts V.Šīrants izsaka savu komentāru, ka šī laipa jau ir ļoti sen, iedzīvotāji pa to pārvietojas,
tai skaitā arī bērni, kas dodas uz skolu. Ir iesniegums no iedzīvotājiem, ka laipa nav droša, līdz
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šim tā ir remontēta par iedzīvotāju pašu līdzekļiem, bet, tā kā par to pārvietojas liels skaits
iedzīvotāju, būtu nepieciešams to sakārtot.
Deputāts M.Mucenieks jautā, ka laipa iet caur privātīpašumu, un, kas notiks gadījumā, ja
īpašnieks uzliks aizliegumu šķērsot to.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu papildināt lēmumu ar papildus punktu par to, ka
atbildīgajam darbiniekam uzdot, vienoties ar zemju īpašniekiem par servitūta izveidošanu.
Uzklausot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar
papildus 7.punktu šādā redakcijā: „Uzdot izpilddirektoram J.Baklānam risināt jautājumu ar
zemju īpašniekiem par servitūta izveidošanu, piekļuvei laipai.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Veikt gājēju laipas remontdarbus Ropažu novada Zaķumuižā.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus gājēju laipas remontdarbiem EUR 1 352,84 apmērā no
rezerves fonda līdzekļiem, iekļaujot „Tautsaimniecības” budžetā.
3. Noslēgt līgumu ar SIA „Vilkme” Reģ.Nr. 40103073411 par gājēju laipas remontdarbiem
Ropažu novada Zaķumuižā.
4. Atbildīgais par darbu veikšanu izpilddirektors Jānis Baklāns.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt šo lēmumu:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
SIA „Vilkme”.
6. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
7. Uzdot izpilddirektoram J.Baklānam risināt jautājumu ar zemju īpašniekiem par servitūta
izveidošanu, piekļuvei laipai.
16.§
Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) 2014.gada beigās
katrā Latvijas plānošanas reģionā organizēja informatīvos pasākumus pašvaldībām un to
institūcijām par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu
“PROTI un DARI!” (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt
jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.
Pašvaldībām kā sadarbības partneriem ir būtiska loma projekta īstenošanā, tādēļ aģentūra
plāno projektā iesaistīt visas Latvijas pašvaldības vai to apvienības. Pašvaldības projekta ietvaros
nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentora piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu
sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un
individuālo pasākumu programmu izstrādi, iesaistot pašvaldību
stratēģiskos partnerus
(biedrības, nodibinājumi un citas institūcijas, piemēram, jauniešu centri, darba devēju
organizācijas, probācijas dienesti, policija, izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumi, nozaru
asociācijas u.c.), kā arī nodrošinās informēšanas pasākumus.
Papildus informācija:
1. atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un mērķa grupas jaunieša profilēšanas noslēguma dienā nav
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2.

3.

4.

5.

reģistrēti NVA vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā
nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pasākumos;
programmas vadītājs – persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir
apguvusi aģentūras organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas
jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un veic mērķa grupas jauniešu profilēšanu;
mentors ir pilngadīgā persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi aģentūras organizēto
mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu
programmas īstenošanā;
pašvaldība priekšfinansē mērķa grupas jaunieša profilēšanu no saviem līdzekļiem un saņem
maksājumu no aģentūras par veikto profilēšanu pēc atskaites apstiprināšanas. Vienlaikus ar
maksājumu par mērķa grupas jauniešu profilēšanu, aģentūra veic avansa maksājumu mērķa
grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pašvaldībai vai to apvienībai
triju mēnešu apmērā par projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu skaitu, ievērojot MK
noteikumu projektā noteikto formulu. Aģentūra visa projekta īstenošanas laikā nodrošina,
ka pašvaldībai vai pašvaldību apvienībai piešķirtā avansa maksājuma apmērs nepārsniedz
80 procentus no projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu
programmu īstenošanai nepieciešamā finansējuma;
sadarbības līgumā starp aģentūru un pašvaldību, savstarpēji vienojoties, tiks noteikts
termiņš, kādā jāiesniedz finansējuma pieprasījuma veidlapas.

Projekta īstenošanai kopējais pieejamais finansējums līdz 2018.gada 31.decembrim ir
9 000 000 euro. Projekta mērķi sasniedz projekta īstenošanā atbalstu sniedzot 5262 mērķa grupas
jauniešiem.
Pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja kvotas noteikšanā tika ņemti vērā no
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņemtie aktuālākie dati par personu skaitu sadalījumā
pa pašvaldībām, kas dzimuši periodā no 1986.gada līdz 2003.gadam, kas atbilst jauniešu mērķa
grupai projektā, un Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka izlases veida apsekojuma
dati par mērķa grupas jauniešiem Latvijas reģionos 2013.gadā. Tika noteikti šādi rādītāji:
1) mērķa grupas jauniešu skaits konkrētajā pašvaldībā pēc to īpatsvara reģionā;
2) mērķa grupas jauniešu skaits konkrētajā pašvaldībā pēc to procentuālā sadalījuma no
kopējā mērķa grupas jauniešu skaita reģionā.
Katrai pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota ir noteikta kā vidējais rādītājs
iepriekš minēto rādītāju vērtības. Pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāji ir sadalīti pa
projekta ieviešanas gadiem ar šādu intensitāti: 15 procenti 2015.gadā; 30 procenti 2016.gadā; 35
procenti 2017.gadā un 20 procenti 2018.gadā.
Tabula Nr.1
Ropažu novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais
finansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota
2015.
2016.
2017.
2018.
Projektā
gadā
gadā
gadā
gadā
kopā
Sasniedzamā iznākuma rādītāja
kvota vai projektā iesaistāmo
2
4
5
3
14
mērķa grupas jauniešu skaits
(jauniešu skaits)
Kopējais pieejamais
3 128,40
6 256,80
7 821,00
4 692,60 21 898,80
finansējums (euro), tajā skaitā:
mērķa grupas jauniešu profilēšanai
182,16
364,32
455,40
273,24
1 275,12
pieejamais finansējums (euro)
mērķa grupas jauniešu individuālo
pasākumu programmu īstenošanai 2 946,24
5 892,48
7 365,60
4 419,36 20 623,68
(euro)
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Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) 2015.gada 16.janvārī
visām Latvijas pašvaldībām nosūtīja vēstuli “Par dalību projekta “PROTI un DARI!”
īstenošanā”, vienlaikus lūdzot pieņemt lēmumu par dalību projektā “PROTI un DARI!”
(turpmāk – projekts) un ar to apstiprināt aizpildītu esošās situācijas mērķa grupas jauniešu
atbalsta jomā pašvaldībā aprakstu (turpmāk – esošās situācijas apraksts). Aģentūra vēstulē lūdza
pašvaldības lēmuma izrakstu un esošās situācijas aprakstu atsūtīt 5 darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 2.aprīlim.
Pēc saņemtās informācijas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par Ministru
kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” projektu (turpmāk – MK noteikumu
projekts) ministrijas un iesaistītās institūcijas ir sniegušas apjomīgus un komplicētus komentārus,
tādēļ paredzamais MK noteikumu projekta apstiprināšanas laiks ir 2015.gada aprīlis. Ņemot vērā
iepriekš minētos apstākļus, aģentūra pagarina pašvaldības lēmuma un esošās situācijas apraksta
iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.maijam jeb 5 darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
Saskaņā ar MK noteikumu projektu pašvaldības domei ir jāpieņem lēmums piedalīties
projektā un jāapstiprina aizpildīts situācijas apraksts atbilstoši pielikumā ietvertajai veidlapai.
Pašvaldības domes lēmumā jāiekļauj šāda informācija:
1. datums, sākot no kura pašvaldība ir gatava iesaistīties projekta īstenošanā un uzsākt
sadarbības līguma ar aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu; kontaktpersona,
kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses, un tās tālrunis un e-pasta
adrese;
2. pašvaldības apņemšanās īstenot projektu “PROTI un DARI!”, tas ir, pašvaldība apņemas
nodrošināt:
2.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
2.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā;
2.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu
profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un
nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta īstenošanai;
2.2. par projekta budžeta līdzekļiem:
2.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., šīs vēstules tabulā norādītā
mērķa grupas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu
divu līdz deviņu mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu
individuālajām pasākumu programmām;
2.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa
grupas jauniešu mentoru) piesaisti;
2.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus;
3. ja pašvaldība plāno projektu īstenot ar vienu vai vairākām citām pašvaldībām, jānorāda
šīs pašvaldības, pašvaldību apvienības kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta
īstenošanu pašvaldību apvienībā, un tās tālrunis un e-pasta adrese, kā arī jāpievieno
pašvaldību apvienības dibināšanu pamatojošie dokumenti.
Projekta īstenošanā plānots iesaistīties ātrākais 2016. gadā, kad būs lielāka skaidrība šī
projekta īstenošanā no valsts iestažu puses, kā arī, ja pašvaldības budžetā tiks paredzēti atbilstoši
finanšu līdzekļi projekta realizācijai.
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Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Stratēģiskā mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa prioritātes
„Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena „Sociālie un
veselības aprūpes pakalpojumi” (RV4) uzdevumam „Uzlabot sociālo pakalpojumu norošinājumu
un infrastruktūru” (U11) un rīcībai „Pilnveidot darbu ar riska un sociāli mazaizsargātajām
personām” (R1.57).
[..]
Un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.4, un Finanšu komitejas
20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt aizpildīto pielikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada
16.janvāra vēstulei Nr.6-1/117, kurā norādīts datums, sākot no kura Ropažu novada
pašvaldība ir gatava ātrākais iesaistīties projekta īstenošanā un uzsākt sadarbības līguma
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas
procesu; kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses,
un tās tālrunis un e-pasta adrese;
2. Pašvaldība apņemas īstenot projektu “PROTI un DARI!” nodrošinot:
2.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:
2.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2.1.2. projekta administratīvo ieviešanu Ropažu novada pašvaldībā;
2.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu
profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu
finansējumu plūsmu projekta īstenošanai;
2.2. par projekta budžeta līdzekļiem:
2.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., tabulā Nr.1 norādītā mērķa
grupas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz
deviņu mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām mērķa grupas jauniešu
individuālajām pasākumu programmām;
2.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas
jauniešu mentoru) piesaisti;
2.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus;
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
17.§
Par Ropažu novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanas maršruta izveidošanu skolēnu
nokļūšanai uz Gaismas internātpamatskolu un Upesleju internātpamatskolurehabilitācijas centru
15.04.2015. Ropažu novada domes sociālo jautājumu komitejā pieņemts lēmums Nr.4, 6.§ „1.
Izveidot skolēnu pārvadājumu maršrutu Ropažu novads - Upesleju internātskola- Gaismas spec.
skola –Ropažu novads. 2. Veikt pārrunas ar Gaismas skolas un Upesleju skolas bērnu vecākiem,
kas no Ropažu novada apmeklē šīs skolas un sagatavot kompleksu risinājumu novada bērnu
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nogādāšanai pirmdien uz mācību iestādi un piektdien atvešanai mājās (no mājdurvīm līdz skolai
un atpakaļ).
3. Sagatavoto priekšlikumu (maršruts, finansējums, koordinācija, u.c.) saskaņot ar atbildīgajām
struktūrvienībām. 4.Sagatavot lēmumprojektu un virzīt uz finansu komitejas sēdi.5.Atbildīgais
par bērnu vecāku apzināšanu un apzinuma sagatavošanu sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska”.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska informējusi, ka
telefoniski un klātienē tika apzinātas 9 ģimenes, kurām bērni mācās Gaismas internātpamatskolā
un Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā. Sarunās konstatēts , ka 6 bērni apmeklē
Gaismas internātpamatskolu, Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads un 7 bērni apmeklē
Upesleju internātpamatskolu – rehabilitācijas centru ,”Upeslejās”, Stopiņu novads.
Bērnu vecāki piekrituši viedoklim, ka ir nepieciešams skolēnu pārvadājuma autobuss, kurš
varētu bērnus aizvest uz mācību iestādi. Vecāki apliecina, ka izmantos autobusu plānotajā
maršrutā.
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Cibuļska iesaka izveidot sekojošo
autobusa maršrutu skolēnu aizvešanai uz mācību iestādēm – Ropaži ( 1b.)- Vāverkrogs( 3b.) –
Kākciems(1b.) - Zaķumuiža (4b.)- Sauleskalna tilts „Raģīši”(1b.) – „Drunkas”(2 b.) – Silakrogs (
1b.) .
Kopā uz mācību iestādi jāaizved 13 bērni.
Pielikumā skolēnu vecāku iesniegumi maršruta izveidošanai.
Pirmais izmēģinājuma maršruta brauciens skolēnu aizvešanai uz mācību iestādēm tika veikts
17.04.2015. ar autobusu VW CRAFTER, valsts Nr. HR9789.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Skolēnu nokļūšanai uz mācību iestādēm Gaismas internātpamatskolu un Upesleju
internātpamatskolu- rehabilitācijas centru, izveidot skolēnu pārvadājumu maršrutu:
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, kopējais viena brauciena
nobraukto kilometru skaits - 130 km,
2. Minētajam maršrutam noteikt degvielas patēriņa limitu autobusam VW CRAFTER, valsts
Nr. HR9789 vai autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR9788, saskaņa ar Ropažu novada
domes 22.10.2014. lēmumu Nr.20, 19.§ „Par Ropažu novada pašvaldības autobusu
degvielas patēriņa normu un maršrutu apstiprināšanu” 1.punktā minētajām Ropažu novada
pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normām,
degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km (+10 %) – DD 17.5 litri.
3. Skolēnus pirmdienas no rītā aizved uz mācību iestādi un piektdienās atved skolēnus atpakaļ
uz mājām.
4. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz EUR 1 200,00 apmērā no rezerves fonda līdzekļiem, iekļaujot
„Skolēnu pārvadāšanas” budžetā.
5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2015.gada
budžetā.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi, Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektors J.Baklāns.
7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
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Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Saimnieciskajai daļai.
18.§
Par līdzfinansējuma palielināšanu projektam „Veselības pakalpojumu pieejamības
uzlabošana Zaķumuižas doktorātā”
Ropažu novada pašvaldība 28.05.2014. nolēma atbalstīt projekta „Veselības pakalpojumu
pieejamības uzlabošana Zaķumuižas doktorātā” īstenošanu, nosakot, ka projekta apstiprināšanas
gadījumā Ropažu novada pašvaldība līdzfinansēs projektu 2338,10 EUR apmērā (projekta
kopējās izmaksas 9126,15 EUR), paredzot līdzekļus no 2014.gada investīciju budžeta.
29.08.2014. Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis minētā projekta ieviešanu, nosakot, ka
projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu 6402,92 EUR apmērā,
iepriekš plānoto 6788,05 EUR vietā (par 385,13 EUR mazāk). Saskaņā ar biedrības „Ropažu
partnerība” rīcības plānu 1. Rīcība „Esošo sociālo, publisko un sadzīves pakalpojumu
dažādošana un pilnveidošana, jaunu pakalpojumu attīstība un to pieejamības uzlabošana,
maksimālā attiecināmā izmaksu summa vienam projektam ir 7114,36 EUR, pamatojoties uz šo
nosacījumu Lauku atbalsta dienests samazina attiecināmo izmaksu summu.
Projekta izstrādes laikā, netika pārdomāta situācija par vides pieejamību Zaķumuižas
doktorāta kāpņu telpā. Plānojot projekta īstenošanu saskārāmies ar situāciju, ka projektā tika
paredzēts uzstādīt invalīdu diagonālo pacēlāju, kuru uzstādīt nav iespējams ierobežotās kāpņu
telpas platības dēļ, kā arī paredzētie līdzekļi šai iekārtai netika paredzēti atbilstošā apjomā. Šī
iemesla dēļ esam veikuši atkārtotu cenu aptauju, pārrunājuši iespējamos risinājumus ar invalīdu
un viņu draugu apvienību „Apeirons” nomainot invalīdu diagonālā pacēlāja uzstādīšanu pret
atritināmu pandusu (rampu), kas ir mobila iekārta, ar iespēju fiksēt pie grīdas.
Cenu aptaujas rezultātā, izvēlētais pretendents ir iesniedzis cenu piedāvājumu visa
projekta īstenošanai (pandusa izbūve un margu uzstādīšana saskaņā ar tehnisko projektu,
pandusa (rampas) uzstādīšana kāpņu telpā) par kopējo summu 9127,64 EUR (tāmes izmaksas ir
pieaugušas par 1,49 EUR).
Esam sagatavojuši projekta izmaiņas un iesnieguši Lauku atbalsta dienestā. Tiklīdz tiks
saņemts apstiprinājums par projekta izmaiņu akceptēšanu uzsāksim projekta īstenošanu.
Lai veiksmīgi īstenotu projektu ir nepieciešams papildus līdzfinansējums 386,62 EUR
apmērā (kas veidojas no: 385,13 – rīcības plāna ierobežojums un 1,49 EUR – tāmes izmaksu
pieaugums).
Rādītāji

Apstiprinātais
budžets uz
28.05.2014., EUR

Budžets pēc
jaunās cenu
aptaujas, EUR

Starpība (-)

Kopējās izmaksas
t.sk. attiecināmās izmaksas
Publiskais finansējums (ELFLA)
Pašvaldības kopējais līdzfinansējums

9126,15
7542,27
6788,05
2338,10

9127,64
7114,36
6402,92
2724,72

1,49
427,91
385,13
386,62

Projekts atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam Stratēģiskā
mērķa „Pieejama, droša un sakārtota dzīves un uzņēmējdarbības telpa” (SM2), vidēja termiņa
prioritāti „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) – „Uzlabot sociālo
pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru” (U11), „Nodrošināt vides pieejamību” (U12), kā
arī balstoties uz rīcības plāna rīcību R 1.60 – „Piemērot sabiedriskās ēkas un ciemu publisko
ārtelpu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”.
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Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību Zaķumuižas doktorātā cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt projekta līdzfinansējumu 2724,72 EUR apmērā (palielinot par 386,62 EUR).
2. Papildus līdzfinansējumu 386,62 EUR finansēt no Attīstības daļas budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

19.§
Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Ropažu novada
pašvaldības 26.05.2010. saistošos noteikumos Nr.13 „Ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.02.2015. vēstuli, kurā
vērsta uzmanība uz ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma termiņa beigām
vairākās pašvaldībās, konstatēts, ka saskaņā Ropažu novada pašvaldības 26.05.2010. saistošo
noteikumu Nr.13 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ropažu novada
administratīvajā teritorijā” 3. punktu noteiktais aizlieguma termiņš beidzas 2015. gada jūlijā.
Ņemot vērā minēto, nolūkā veicināt tradicionālās, īpaši bioloģiskās lauksaimniecības
attīstību Ropažu novadā, kā arī likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (A.Kleins),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Ropažu novada pašvaldības
26.05.2010. saistošos noteikumos Nr.13 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā” (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas uzdot
Personālvadības un lietvedības daļai organizēt saistošo noteikumu publicēšanu Ropažu
novada laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ropažu
novada laikrakstā „Ropažu Vēstis”.
5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā
www.ropazi.lv.
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20.§
Par RN „Ciemats” SIA zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu cenu piedāvājumu
Izskatot RN „Ciemats” SIA 16.04.2015. cenu piedāvājumu par zāles pļaušanas un teritoriju
uzkopšanu pakalpojumu izmaksām 2015.gada sezonā Ropažu, Silakroga, Mucenieku, Tumšupes
un Kākciema ciematu teritorijās;
un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
Deputāte R.Gremze jautā, ka vēlas saņemt skaidrojumu par punktu: „Uzturēšanas (kopšanas)
darbi notiek pēc Izpilddirektora jeb viņa pilnvarotas personas rīkojuma, un pieņemšana
noteiktos laikos un termiņos.”
Priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacis atbild, ka šeit ir
domāts par zāles pļaušanu, kad zāle ir sasniegusi noteikto garumu, notiek darbi un tad tie tiek
pieņemti.
Deputāte R.Gremze jautā, ka jautājums ir par darbu pieņemšanu, pēc cik dienām darbs tiek
pieņemts.
Priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacis atbild, ka pēc
pļaušanas nākamajā dienā.
Deputāte R.Gremze lūdz precizēt dokumentu un skaidri norādīt termiņus.
Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt deputātes R.Gremzes ieteikumam un rosina papildināt dokumentu
ar termiņu, ka darbi tiek pieņemti trīs darba dienu laikā no to veikšanas.
Deputāte R.Gremze jautā par teritoriju kopšanu, vai klašu klasifikācijas skaidrojumi ir kaut kur
atrunāti.
Izpilddirektors J.Baklāns skaidro, ka 1.klasē ietilpst teritorija pie pašvaldības ēkas, kur sētnieks
strādā no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Ietilpst Ropažu novada centrs pie autobusu pieturas,
pie Ambulances.
2.klasē ietilpst vecā ābeļdārza teritorija, kanāla mala aiz Kultūras un izglītības centra, teritorijas,
kur nav tik intensīva cilvēku kustība. Kur uzturēšanas darbi notiek vienreiz nedēļa, bet pasākumu
laikā, tas var būt biežāk.
3.klasē ietilpst, piemēram, ezera teritorija Silakrogā, kur darbi būtu veicami 3 reizes mēnesī.
Deputāts M.Vimba izsaka komentāru, ka viņam nav skaidrs, kuras ir konkrētās teritorijas zonas,
kurās veic uzturēšanas darbus.
Izpilddirektors J.Bklāns atbild, ka konkrētās zonas ir un shēmas tiks ievietotas Ropažu novada
mājas lapā.
[..]
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu dokumentu par teritorijas uzkopšanas kritērijiem
pilnveidot, sagatavot to atbilstoši tā, lai varētu saprast gan deputāti, gan iedzīvotāji un atkārtoti
virzīt izskatīšanai uz domes sēdi.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka savu
komentāru, ka Saistošajos noteikumos ir aprakstīta kārtībā, kā visam jānotiek. Ieteikums ir
apstiprināt šo lēmumu, bet par klasēm sagatavot aprakstus uz 2015.gada maija attīstības sēdi, kā
papildinājumu lēmumam.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu, ka precizēt papildinājumus uzreiz un balsot.
Deputāts M.Vimba ierosina, ja tiks apstiprināts šis lēmums, tad 3 dienu termiņā ievietot šīs
shēmas Ropažu novada mājas lapā, lai katrs iedzīvotājs var saprast, ka pašvaldība ir apņēmusies
šogad uzturēt šādas platības šādā kvalitātē šajās vietās.
Priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacis definē klašu
skaidrojumus: 1.klase – ikdienas uzturēšanas darbi kā slaucīšana atkritumu savākšana un
izvešana, zaru savākšana (teritorija – Ropažu novada pašvaldības ēka, Ropažu novada centrs,
Ambulance, Autoosta). 2.klase – ikdienā lielo atkritumu savākšana, 1 reizi nedēļā atkritumu
izvešana, slaucīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 1 reizi nedēļā (teritorija – māju
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iekšpagalmi). 3.klase – atkritumu savākšana pēc vajadzības, zāles pļaušana 3 reizes gadā (parku
teritorija).
Deputāts M.Vimba jautā, kāds tarifs tiks piemērots, ja pļaušanas zonas un uzturēšanas zonas
krustojas.
Priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacis atbild, ka tarifu
summas saskaitās kopā.
Deputāts M.Vimba izsaka komentāru, ka tad ir nepieciešams publicēt arī zāles pļaušanas
teritorijas zonas.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu, ka līdz 2015.gada maija attīstības sēdei
priekšsēdētāja vietniekam infrastruktūras un komunālajos jautājumos I.Līdacim iesniegt zāles
pļaušanas shēmu.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu, ka visus pieprasītos papildinājumus un priekšlikumus par
teritorijas uzturēšanu ievietot e-deputātā līdz nākamās nedēļas beigām, lai deputātiem ir laiks
iepazīties ar dokumentiem.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsta deputāta J.Ķeža priekšlikumu, nosakot dokumentu ievietošanas
laiku līdz 2015.gada 6.maijam un aicina deputātus balsot par lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 8 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba)
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts
1. Apstiprināt RN „Ciemats” SIA iesniegto zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu
pakalpojuma izcenojumu 2015.gada sezonai saskaņā ar RN „Ciemats” SIA iesniegto
tāmi (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
RN „Ciemats” SIA;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
21.§
Par SIA „Vilkme” zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu cenu piedāvājumu
Izskatot SIA „Vilkme” 04.04.2015. cenu piedāvājumu par zāles pļaušanas un teritoriju
uzkopšanu pakalpojumu izmaksām 2015.gada sezonā,
un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis,
V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”- nav, „Atturas”- 7 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, M.Mucenieks, A.Oleksāns, M.Vimba)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Vilkme” iesniegto zāles pļaušanas un teritoriju uzkopšanu pakalpojumu
izcenojumu 2015.gada sezonai saskaņā ar SIA „Vilkme” iesniegto tāmi (pielikumā).
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
SIA „Vilkme”;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Pārtraukums no plkst.1715 - 1730
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22.§
Par kapitālsabiedrības RN „ Ciemats „ SIA un SIA „Vilkme „statūtkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz RN „Ciemats” SIA un SIA „Vilkme” iesniegumu par statūtkapitāla
palielinājumu saistībā ar ūdens gultņu pasu izstrādēm, saskaņā ar Ropažu novada pašvaldība
saistošiem noteikumiem Nr. 1 „Par Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielināt RN „Ciemats” SIA statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījuma summu
11475,41 EUR.
2. Palielināt SIA „Vilkme” statūtkapitālu par pašvaldības finanšu ieguldījuma summu
3666,86 EUR.
3. Uzdot pašvaldības Juridiskai daļai sagatavot dokumentus RN „Ciemats” SIA un SIA
„Vilkme” statūtkapitāla palielināšanai saistībā ar punktā 1. un 2. minēto pašvaldības
finanšu ieguldījumu.
4. Uzdot RN „ Ciemats „ SIA un SIA „Vilkme „ reģistrēt statūtkapitāla palielinājumu LR
Komercreģistrā mēneša laikā pēc attiecīgu dokumentu saņemšanas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ropažu novada izpilddirektors J.Baklāns.
6. Personālvadība un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
SIA „Ciemats”;
SIA „Vilkme”.
23.§
Par Ropažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 15.10.2013. MK noteikumiem Nr.1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, izskatot sagatavoto Ropažu novada pašvaldības
2014.gada pārskatu un ņemot vērā, ka pabeigta revidentu SIA Auditorfirma „Inspekcija AMJ”
2014.gada finanšu kontrole,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2014.gada pārskatu ( pielikumā).
2. Bilance uz 2014.gada 31.decembri
- 16586641 EUR.
3. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
46751 EUR
t.sk. :
pamatbudžets
33054 EUR
speciālais budžets
14769 EUR
ziedojumi un dāvinājumi
- 1072 EUR.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Zvērinātu revidentu SIA auditorfirmai „Inspekcija AMJ”.
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24.§
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas Infrastruktūra un
pakalpojumi 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā” galvojumu
Pamatojoties uz noslēgto līgumu „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un
Eiropa Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/156/119 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu
novada Ropažu ciemā” ievērojot likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu un 25.03.2008.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” noteikumus,
[..]
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis informē:
2010.gadā tika noslēgts līgums, ko slēdza SIA „Ciemats” par ūdenssaimniecības projektu
Ropažu ciemā, šajā projektā ietilpa cauruļvadu maiņa, kanalizācijas renovācija. Projekts
tika izstrādāts un atlika tikai to apstiprināt, bet nezināmu iemeslu dēļ tas netika izdarīts.
31.10.2011. tiek lauzts līgums ar projekta izstrādātāju. Lēmumu pieņēma dome.
07.03.2012. tika noslēgts jauns līgums, un pie tehniski ekonomiskā projekta (TEP)
izstrādes vairs neparādās ūdensvada un cauruļu nomaiņa, bet nezināmu iemeslu dēļ parādās
attīrīšanas iekārtas.
20.06.2012. konstatē faktu, ka līgumu ir noslēgusi pašvaldība. Vienojoties ar TEP
izstrādātāju, tika pārslēgts līgums ar SIA „Ciemats”.
28.11.2012. tika apstiprināts TEP, kur vairs neparādās ūdensvada un cauruļu nomaiņa.
30.01.2013. tika veiktas izmaiņas jeb precizējumi TEP izstrādāšanā.
2014.gadā tika noslēgts līgums ar uzņēmēju.
Ierosinājums pieņemt lēmumu, jo pretējā gadījumā pašvaldībai var būt lieli zaudējumi.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka priekšlikumu iesaistīt Attīstības daļu, lai noskaidrotu, kurā brīdī ir
pieņemts lēmums par TEP izmaiņām.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu, ka Attīstības komiteja šo jautājumu varētu izmeklēt līdz 2015.gada jūnija
Attīstības komitejas sēdei.
Sēdes vadītājs atbalsta priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos
A.Cibuļska priekšlikumu un aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, A.Kleins,
J.Ķezis, I.Līdacis, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- 4
balsis (I.Gailītis, R.Gremze, K.T.Hēla, M.Mucenieks),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sniegt galvojumu RN „Ciemats” SIA, reģistrācijas Nr. 40003237420, Ropažu novada
pašvaldības daļu skaits – 100%, Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumam EUR 107 750,00
apmērā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/156/119 „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Ropažu ciemā” realizācijai ar paredzēto atmaksas
termiņu - 15 gadi.
2. RN „Ciemats” SIA Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma atmaksu paredzēt sākot ar
2016.gada janvāri.
3. RN „Ciemats” SIA Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto
procentu likmi 15 gadiem ar fiksēšanas periodu ik pēc 1gada.
4. Noteikt Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma izņemšana sākot ar 2015.gada jūniju.
5. Galvojumu EUR 107 750,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
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6. Noteikt, ka galvojuma līgumu var parakstīt tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes lēmuma, ar kuru atbalstīts pašvaldības lēmums sniegt
galvojumu par RN „Ciemats” SIA aizņēmumu.
25.§
Par mazdārziņu zemes nomas līguma noslēgšanu Tumšupes ciema teritorijā ar S.A.
Izskatot S.A., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2015.gada 23.marta
iesniegumu Nr.777, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu Tumšupē Nr. T/D-101 A, 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 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu,
par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu Tumšupē Nr. T/D-101 A, Kadastra Nr. 8084
005 0129, aptuvenā platība 140,09 m² ar S.A., personas kods /personas kods/;
2. Uzdot Izpilddirektoram Jānim Baklānam organizēt līguma noslēgšanu;
3. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot Zemes nomas līgumu;
4. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pie
nomas līguma;
5. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu;
6. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
S.A., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
7. S.A., personas kods /personas kods/, līdz 31.05.2015. noslēgt Zemes nomas līgumu,
vēršoties Ropažu novada pašvaldībā - Juridiskajā daļā, iepriekš sazvanoties pa tālr.
67918525.
8. Ja līdz 31.05.2015. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.06.2015. automātiski
zaudē spēku.
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26.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts
līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba
pieredzi.
Kas var piedalīties pasākumā?
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs.
Kad pasākums tiks organizēts?
No 2015.gada jūnija līdz augustam.
Kas skolēnam tiek nodrošināts?
 darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 darba vadītājs – viens darba vadītājs vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu;
 nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par
obligātajām veselības pārbaudēm).
Kāds ir skolēna darba laiks?
 skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā
un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā atbilstoši nedēļas darba grafikam (darba likuma
132.pants);
 skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas
stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā (darba likuma 131.pants).
Ropažu novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbavietas un darba vadītāji
Nr Pašvaldība/ pašvaldības
Profesija
.
struktūrvienība
1. Pašvaldības
Labiekārtošanas strādnieks
apsaimniekošana
2. Ropažu vidusskola
Teritorijas dekoratīvo stādu
apsaimniekotājs
3. Zaķumuižas pamatskola
Labiekārtošanas strādnieks
4.

Ropažu KIC

Irēna Krote
Pēteris Salenieks
Sandis Petruškevičs, Igors
Grigorjevs
Līga Mekša

Aija Jakseboga, Māra
Bumbiere, Līga Garā, Inta
Bretšteina
Maksimālais Ropažu novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbavietu skaits
skolēniem NVA pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:
5.

PII „Annele”

Kultūras pasākumu
organizators
Skolotāja palīgs

Darba vadītājs/-a

Laika
Nr posms
. Pašvaldība/
pašvaldības struktūrvienība
1. Pašvaldības apsaimniekošana
2. Ropažu vidusskola
3. Zaķumuižas pamatskola

130.06.
3
2
2

1.-31.07.
3
2
2
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131.08.
3
2
2

Kopā
9
6
6

4.
5.

Ropažu KIC
PII „Annele”

2
2
Kopā 11

2
9

2
9

4
4
29

Minimālais Ropažu novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbavietu skaits skolēniem
NVA pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:
Laika
posms
Nr.
Pašvaldība/
pašvaldības struktūrvienība
1.
Pašvaldības apsaimniekošana
2.
Ropažu vidusskola
3.
Zaķumuižas pamatskola
4.
Ropažu KIC
5.
PII „Annele”
Kopā

130.06.
1
1
1
1
1
5

1.-31.07.
1
1
1
1
4

131.08.
1
1
1
1
4

Kopā
3
3
3
2
2
13

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
Uzklausot deputātu diskusiju.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt dalību NVA organizētajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”;
2. Nodrošināt Ropažu novada jauniešiem (vecumā no 15-20 gadiem), kas iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību Ropažu novada
pašvaldībā un tās struktūrvienībās trīs pilnus mēnešus:
2.1. nodrošinot darbavietu līdz 29 skolēniem, vecumā no 15-20 gadiem
Rādītāji
Kopējās izmaksas (skolēnu un darba vadītāju atalgojums)
Publiskais finansējums (50% no skolēnu minimālās algas + darba
vadītāju atalgojums 10% no minimālās algas par katru skolēnu)
Pašvaldības kopējais līdzfinansējums (50% no skolēnu
minimālās algas + darba devēja un darba ņēmēja nodokļi)

EUR
13 557,50
6264
Līdz
7 293,50

3. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt no 2015. gada rezerves līdzekļiem.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
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27.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
Izskatot Ivetas Gundares iesniegumu, kurā lūgts noslēgt līgumu par autotransporta
izmantošanas izdevumu segšanu pašvaldības funkciju realizēšanai, saistībā ar autotransporta
nomaiņu, saskaņā ar MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī
22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un
22.10.2014. Ropažu novada pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas
kārtība”,
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādīto
personu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Automašīnas marka, valsts numurs
VIN
Izlaiduma gads, motora tilpums
Degvielas veids
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
No kādiem finanšu līdzekļiem
Kādam mērķim

Iveta Gundare, personas kods /personas kods/, /adrese/
VW CARAVELLE, AE 8
WV2ZZZ7HZ8HO80415
2007, 2,5 L
Dīzeļdegviela
8,2 litri
Līdz 150 litri
01.05.2015. - 31.12.2015.
PII „Annele”
Pašvaldības PII „Annele” darbības nodrošināšanai

2. Noteikt, ka iepriekš noslēgtais līgums par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar
Ivetu Gundari zaudē spēku ar 30.04.2015.
3. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstošu līgumu noslēgšanu ar lēmuma 1. punktā minēto
personu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
28.§
Par zemes gabala Krasta iela 25, kadastra apzīmējums 8084 009 0302, privatizāciju uz R.F.
vārda
Ropažu novada pašvaldībā reģistrēts R.F., personas kods /personas kods/, un I.F.,
personas kods /personas kods/, iesniegums, kurā abas personas lūdz pieņemt lēmumu par
zemesgabala Krasta iela 25, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084 009 0302, platība 0,667
ha, privatizāciju uz R.F. vārda.
Izskatot iesniegumu konstatēts, ka:
1) starp Latvijas Hipotēku un zemes banku un I.F. 2011.gada 30.decembrī noslēgts zemes
nomaksas izpirkuma līgums.
2) 2015.gada 13.aprīlī pie zvērināta notāra noslēgta vienošanās par kopīgas mantas sadali, ar
kuru noteikts, ka zemesgabals Krasta iela 25, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084
009 0302, kļūst par R.F. atsevišķu mantu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,

34

Un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2015. sēdes atzinumu prot.Nr.5.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka zemesgabala Krasta iela 25, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8084 009
0302, platība 0,667 ha, privatizācija tiek pabeigta uz Ritas Freimanes, personas kods
/personas kods/, vārda.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
R.F. un I.F., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI
29.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ģeodēzisko punktu apsekošanai
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pants nosaka, ka vietējās pašvaldības atbilstoši
savām funkcijām, uzdevumiem un kompetencei, kā arī Latvijas Republikai saistošām
starptautiskajām tiesību normām ikgadējā budžeta ietvaros:
1) organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un
uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar
citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites jomā, piemēram, ar Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūru un Valsts zemes dienestu;
2) nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu savlaicīgu
atjaunināšanu un uzturēšanu;
3) nodrošina padotajās institūcijās un iestādēs šā likuma prasību ievērošanu ģeotelpiskās
informācijas aprites jomā.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 12. panta 7. daļa nosaka, ka vietējā ģeodēziskā tīkla
punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā
pašvaldība, kas aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā
tīkla punktiem uzkrāj Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē. Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze ir
ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa.
MK noteikumu Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5. punktā noteikts, ka
vietējā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība. Saskaņā ar
noteikumu 12. punktu vietējā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu vietējā pašvaldība organizē
vienlaikus vai atsevišķi nodalītos procesos.
Vietējā tīkla uzturēšanas (tai skaitā ģeodēzisko punktu ierīkošanas) pamatmērķis ir
nodrošināt nepieciešamos ģeodēziskos atbalsta punktus mērniecības darbiem saistībā ar
administratīvās teritorijas attīstību. Ģeodēziskie atbalsta punkti nepieciešami kadastrālajai
uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai,
augstas detalizētības topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu
projektēšanai, būvēšanai un ekspluatācijai.
Ņemot vērā normatīvajos aktos nostiprinātos pašvaldības pienākumus, kā arī likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu,
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu, ka apsekot ¼ daļu ģeodēziskos atbalsta punktus, kur nepieciešams paredzēt 2 500
EUR.
Deputāte R.Gremze precizē informāciju, ka Ropažu novada teritorijā ir ap 256 „Pienkausīgie”
punkti, 22 „GUKA” punkti, 18 triangulācijas punkti, 2 GPS punkti, liela daļa nezināma apjoma
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reperi un vairāki simti 3.klases un 4. klases punkti. Kopā dažāda veida punktu skaits, kas būtu
apsekojami, ir aptuveni 1000.
Faktiski tas būs apkopots pētījums, ka viss ir šķībi un nepareizi, par ko būs izgrūsta nauda, ko
var ieguldīt citur, kur tas ir vairāk nepieciešams.
[..]
Sēdes vadītājs skaidro, ja pašvaldībā ir saņemta tāda vēstule no Aizsardzības ministrijas,
priekšsēdētāja pienākums ir pildīt Valsts uzdoto likumu, bet visu nosaka deputātu balsojums.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis izsaka savu komentāru, ka likums nosaka, ka apsekošanu
var veikt pa daļām.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka ģeodēzisko punktu apsekošanu var veikt pa
daļām, bet ne daļai un likums nosaka, ka dome var pieņemt lēmumu, ka šādu apsekošanu neveic.
Ir zināmas vairākas pašvaldības, kas šo apsekošanu neveic.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis izsaka savu komentāru, ka sankcijas par likuma nepildīšanu
var būt ar domes atlaišanu.
Deputāts A.Kleins pievienojas priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos
A.Cibuļska priekšlikumam.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka deputāta atbildība ir par likuma normu
nepildīšanu, bet ir arī atbildība par budžeta racionālu izmantošanu.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu, ka paredzēt 1000 EUR ģeodēzisko punktu
apsekošanai.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un
sporta jautājumos A.Cibuļska priekšlikumu paredzēt 2500 EUR ģeodēzisko punktu apsekošanai,
atklāti balsojot „Par”- 6 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, I.Līdacis, V.Šīrants)
„Pret”- nav, „Atturas”- 9 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, J.Ķezis,
M.Mucenieks, A.Oleksāns, M.Vimba, V.Šlēgelmilhs)
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikumu paredzēt
līdz 1000 EUR ģeodēzisko punktu apsekošanai,
atklāti balsojot „Par”- 4 balsis (J.Grigaļūns, K.T.Hēla, J.Ķezis, A.Oleksāns) „Pret”- 2 balsis
(M.Mucenieks, V.Šlēgelmilhs), „Atturas”- 9 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis,
R.Gremze, A.Kleins, I.Līdacis, V.Šīrants, M.Vimba),
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par lēmumprojektu esošajā redakcijā,
atklāti balsojot „Par”- 5 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, I.Līdacis) „Pret”- 8
balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šlēgelmilhs,
M.Vimba), „Atturas”- 2 balsis (J.Ķezis, V.Šīrants),
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts
1. No Rezerves līdzekļiem piešķirt 5000 EUR Ropažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošo ģeodēzisko punktu apsekošanai, palielinot budžeta investīciju daļu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram kopā ar Ropažu novada pašvaldības
būvvaldi organizēt ģeodēzisko punktu apsekošanu.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt grozījumus 2015.gada budžetā.
4. Uzdot personālvadības un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
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30.§
Par Ropažu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un
lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību,
nepieciešams palielināt Ropažu bāriņtiesas locekļu skaitu līdz četriem locekļiem.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 8. punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā (sk. pielikumu).
2. Noteikt, ka Ropažu bāriņtiesas nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes
31.10.2007. sēdes lēmumu Nr. 38, prot. Nr.10, zaudē spēku ar 2015. gada 28.aprīli.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Bāriņtiesai.
31.§
Par grozījumu veikšanu Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1. pielikumā
Ņemot vērā, ka Ropažu bāriņtiesas locekļu skaits tiek palielināts no trim uz četriem
locekļiem, nepieciešams pievienot vienu amata vietu – bāriņtiesas loceklis, amata kods 3412 06.
Ievērojot Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Ministru kabineta noteikumus 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”,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā 24.03.2015. Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma pielikumu „Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts”;
2. Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikuma
„Ropažu novada pašvaldības amatu saraksts” jaunā redakcija stājas spēkā ar 28.04.2015.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai.
32.§
Par Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Sakarā ar to, ka 2015.gada 28.aprīlī beidzas Ropažu bāriņtiesas darbības termiņš,
2015.gada 02.aprīlī Ropažu novada pašvaldības mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss uz
Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu amatiem.
Saskaņā ar Ropažu novada domes priekšsēdētāja 02.04.2015. rīkojumu izveidota komisija
Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu amata kandidātu izvērtēšanai.
14.04.2015. saņemts Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidātes Ingrīdas Zundes
pieteikums.
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20.04.2015. kandidātu komisija uzklausījusi un izvērtējusi kandidātu, un nolēmusi, ka kandidāts
virzāms apstiprināšanai Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā uz Ropažu novada domes sēdi.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo un otro daļu, 9.panta 1.daļu, 10.panta 1. daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8. punktu, 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Ingrīdu Zundi, personas kods /personas kods/, par Ropažu bāriņtiesas
priekšsēdētāju un noteikt, ka amata pilnvaras sākas ar 2015.gada 28.aprīli.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ingrīdai Zundei, /adrese/.
33.§
Par Ropažu bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Sakarā ar to, ka 2015.gada 28.aprīlī beidzas Ropažu bāriņtiesas darbības termiņš,
2015.gada 02.aprīlī Ropažu novada pašvaldības mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss uz
Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu amatiem.
Saskaņā ar Ropažu novada domes priekšsēdētāja 02.04.2015. rīkojumu izveidota komisija
Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu amata kandidātu izvērtēšanai.
Līdz 16.04.2015. Ropažu novada pašvaldībā saņemti 6 Ropažu bāriņtiesas locekļa amata
kandidātu pieteikumi.
20.04.2015. kandidātu komisija uzklausījusi un izvērtējusi kandidātus, un nolēmusi, ka visi
kandidāti virzāmi apstiprināšanai Ropažu bāriņtiesas locekļa amatā uz Ropažu novada domes
sēdi.
Ropažu bāriņtiesas locekļa amata kandidāti:
1)Inessa Daukšte;
2) Dace Malnača;
3) Indra Ķeķe;
4) Anita Akmane;
5) Evija Konošonoka;
6) Evija Amdure.
Ņemot vērā, ka Ropažu bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un 4 (četri) bāriņtiesas
locekļi, un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmo un otro daļu, 9.panta 1.daļu,
10.panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8. punktu, 21.panta pirmās
daļas 9.punktu,
21.04.2015. tika saņemts iesniegums no Evijas Amdures par savas kandidatūras atcelšanu uz
Ropažu novada Bāriņtiesas locekļa amata vietu.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka
priekšlikumu balsot par komisijas izveidi, kas veiks balsu skaitīšanu. Izvirzītie komisijas locekļi:
- Administrācijas vadītāja S.Grūbe;
- Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Zunde;
- Deputāte R.Gremze,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Deputāti tiek informēti par balsošanas kārtību. Tiek izdalītas veidlapas, tās tiek aizpildītas un
iesniegtas balsu skaitīšanas komisijas locekļiem. Komisija veic balsu skaitīšanu par katru
kandidātu atsevišķi.
Deputāte R.Gremze ziņo par vēlēšanas rezultātiem:
Nr.p Ropažu novada
„PAR” nodoto balsu skaits
„PRET” nodoto balsu
.k.
bāriņtiesas locekļa
skaits
amata kandidāts
(vārds, uzvārds)
1.
Inessa Daukšte
14 balsis
1 balss
2.
Dace Malnača
15 balsis
nav
3.
Indra Ķeķe
6 balsis
9 balsis
4.
Anita Akmane
15 balsis
nav
5.
Evija Konošonoka
10 balsis
5 balsis
Ropažu novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Ropažu bāriņtiesas locekļu amatos šādā personas:
- Dace Malnača, personas kods /personas kods/;
- Anita Akmane, personas kods /personas kods/;
- Inese Daukšte, personas kods /personas kods/;
- Evija Konošonoka, personas kods /personas kods/.
2. Noteikt, ka Ropažu bāriņtiesas locekļu amata pilnvaras sākas ar 2015.gada 28.aprīli.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
Ropažu bāriņtiesas locekļiem un Ropažu bāriņtiesas priekšsēdētājai.
34.§
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas
nolikumā
Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikums izstrādāts ar
mērķi noteikt Ropažu novada pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu
vadītāju, struktūrvienību vadītāju, darbinieku un pašvaldības izpilddirektora (kopā turpmāk –
darbinieki) darba izpildes novērtēšanas kārtību.
Ropažu novada Dome 2015.gada 24.martā apstiprināja Ropažu novada pašvaldības
darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot lēmumu „Par
Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu" (Prot. Nr.4, 29.§). Uzsākot izvērtēšanas procesu, ir saņemti ieteikumi nolikuma
pilnveidošanai. Tie ir apkopoti un tādēļ tiek ierosināts veikt šādas izmaiņas nolikumā:
1.Papildināt 35.punktu ar frāzi „kā arī lai pārskatītu darbinieka pienākumus un atbilstību
ieņemamajam amata”, izsakot punktu šādā redakcijā:
„Darbinieka darba izpildes novērtējuma rezultāts tiek izmantots, lai pieņemtu lēmumu
par darbinieka mēnešalgas apmēra izmaiņām, prēmijas apmēra noteikšanai par darbinieka
darbību un tās rezultātiem, kā arī var tikt izmantots par pamatojumu piemaksas noteikšanai par
personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, kā arī lai pārskatīt darbinieka pienākumus un
atbilstību ieņemamajam amatam”.
2. Papildināt 39.punktu ar vērtējumu „ļoti labi” izsakot punktu šādā redakcijā:
„Ja darba izpildes novērtējums ir „ļoti labi” vai „teicami”, var izvērtē iespējas pārskatīt
vai paplašināt darbinieka pienākumus, atbildību un darba sarežģītību”.
3. Papildināt nolikumu ar 40 punktu:
„Ja darba izpildes novērtējums ir „jāpilnveido” noteikt darbinieka darba izpildes
pārvērtēšanu pēc 3 mēnešiem. Ja darba rezultāti nav uzlabojušies, tad tas ir pamats pārskatīt
darbinieka spējas veikt tam uzliktos pienākumus. Šajā gadījumā var izvērtēt iespējas pārskatīt
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darbinieka pienākumus un atbildību, pārcelt darbinieku citā amatā vai izbeigt darba tiesiskās
attiecības saskaņā ar normatīvajiem aktiem”
4. Precizēt 5.pielikumu, izsakot to šādā redakcijā:
Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes vērtēšanas punkti
Punktu skaits
Apraksts
5
Teicami, pārsniedz prasības
Plānotais rezultāts ir sasniegts. Papildus plānotajam, attiecīgā mērķa
ietvaros panākts būtiski augstāks/ nozīmīgāks rezultāts, kas rada
nozīmīgu labumu visas iestādes līmenī – būtiski veicina tās stratēģisko
mērķu sasniegšanu.
4
Ļoti labi, daļēji pārsniedz prasības
Plānotais rezultāts ir sasniegts. Atsevišķos tā aspektos ir izdarīts vairāk,
nekā tika ieplānots.
3
Labi, atbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir sasniegts, sasniegtais rezultāts kopumā atbilst
plānotajam rezultātam.
2
Jāpilnveido, daļēji atbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir daļēji sasniegts – vismaz 50 procentu apjomā no
plānotā rezultāta.
1
Neapmierinoši. Neatbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir sasniegts mazāk nekā 50 procentu apjomā no plānotā
apjoma, tādējādi radot šķēršļus un kavējot struktūrvienības un iestādes
mērķu sasniegšanu
0
Nav iespējams veikt novērtējumu.
Rezultāts nav sasniegts pilnībā. Nav veikti nekādi pasākumi, lai vecinātu
rezultāta sasniegšanu.
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt šādas izmaiņas 2015.gada 24.marta Ropažu novada pašvaldības darbinieku
darba izpildes novērtēšanas nolikumā:
1.Papildināt 35.punktu ar frāzi „kā arī lai pārskatītu darbinieka pienākumus un atbilstību
ieņemamajam amata”, izsakot punktu šādā redakcijā:
„Darbinieka darba izpildes novērtējuma rezultāts tiek izmantots, lai pieņemtu lēmumu par
darbinieka mēnešalgas apmēra izmaiņām, prēmijas apmēra noteikšanai par darbinieka
darbību un tās rezultātiem, kā arī var tikt izmantots par pamatojumu piemaksas noteikšanai
par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, kā arī lai pārskatīt darbinieka pienākumus
un atbilstību ieņemamajam amatam”.
2. Papildināt 39.punktu ar vērtējumu „ļoti labi” izsakot punktu šādā redakcijā:
„Ja darba izpildes novērtējums ir „ļoti labi” vai „teicami”, var izvērtē iespējas pārskatīt vai
paplašināt darbinieka pienākumus, atbildību un darba sarežģītību”.
3. Papildināt nolikumu ar 40 punktu:
„Ja darba izpildes novērtējums ir „jāpilnveido” noteikt darbinieka darba izpildes
pārvērtēšanu pēc 3 mēnešiem. Ja darba rezultāti nav uzlabojušies, tad tas ir pamats
pārskatīt darbinieka spējas veikt tam uzliktos pienākumus. Šajā gadījumā var izvērtēt
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iespējas pārskatīt darbinieka pienākumus un atbildību, pārcelt darbinieku citā amatā vai
izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar normatīvajiem aktiem”
4. Precizēt 5.pielikumu, izsakot to šādā redakcijā:
Ropažu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes vērtēšanas punkti
Punktu skaits
Apraksts
5
Teicami, pārsniedz prasības
Plānotais rezultāts ir sasniegts. Papildus plānotajam, attiecīgā mērķa
ietvaros panākts būtiski augstāks/ nozīmīgāks rezultāts, kas rada
nozīmīgu labumu visas iestādes līmenī – būtiski veicina tās stratēģisko
mērķu sasniegšanu.
4
Ļoti labi, daļēji pārsniedz prasības
Plānotais rezultāts ir sasniegts. Atsevišķos tā aspektos ir izdarīts vairāk,
nekā tika ieplānots.
3
Labi, atbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir sasniegts, sasniegtais rezultāts kopumā atbilst
plānotajam rezultātam.
2
Jāpilnveido, daļēji atbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir daļēji sasniegts – vismaz 50 procentu apjomā no
plānotā rezultāta.
1
Neapmierinoši. Neatbilst prasībām
Plānotais rezultāts ir sasniegts mazāk nekā 50 procentu apjomā no plānotā
apjoma, tādējādi radot šķēršļus un kavējot struktūrvienības un iestādes
mērķu sasniegšanu
0
Nav iespējams veikt novērtējumu.
Rezultāts nav sasniegts pilnībā. Nav veikti nekādi pasākumi, lai vecinātu
rezultāta sasniegšanu.
5. Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.

35.§
Par „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas iesniedz
projektus konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015”” apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldība 2015. gada 11. aprīlī organizēja „Iedzīvotāju forumu” ar
mērķi kopīgi diskutēt, kādas idejas un iniciatīvas iedzīvotājiem iespējams realizēt pašiem un
vienotos par 2015. gada prioritātēm pašvaldības atbalstīto iedzīvotāju iniciatīvu konkursam.
Tas atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gada
stratēģiskās prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa prioritātes „Pašvaldības
kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) Rīcības virzienam „Kopiena”(RV13).
Secīgi Iedzīvotāju forumam un izvērtējot citu pašvaldību projektu konkursu nolikumus
tika sagatavots Ropažu novada pašvaldības Projektu konkursa nolikums, kas nosaka kārtību,
kādā Ropažu novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) un
deklarētās fiziskās personas (atsevišķas fiziskas personas vai personu grupas) Ropažu novada
pašvaldībā iesniedz projektus finanšu līdzekļu saņemšanai un kārtību, kādā tie tiek izskatīti un
piešķirti.
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Projektu konkursa mērķis ir stiprināt Ropažu novada iedzīvotāju identitāti un saliedētību,
veicināt informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā.
Projektu konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ropažu novadam nozīmīgu, oriģinālu
un inovatīvu projektu un pasākumu īstenošanu dažādās nozarēs, kas sekmē novada iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanos un risina novadam aktuālas problēmas.
Projekta īstenošana notiek Ropažu novada teritorijā un labuma guvēji ir Ropažu novada
iedzīvotāji.
Projektu konkursa termiņi:
1. Projektu konkurss tiek izsludināts 2015.gada 8.maijā un publicēts Pašvaldības mājas
lapā www.ropazi.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ropažu Vēstis”.
2. Projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 2015.gada 8.maija līdz 2015.gada 8.jūnijam.
3. Projekta aktivitāšu realizācijas laiks ir no līguma noslēgšanas līdz 2016.gada 30.martam.
Atbilstoši Iedzīvotāju forumā noskaidrotajām aktuālajām novada iedzīvotāju vajadzībām
projektu konkursam tiek izvirzītas sekojošas projektu mērķu prioritātes:
1. Ropažu novada iedzīvotāju saliedēšana, t.sk. identificēšanās ar ciemu un Ropažu
novadu;
2. Ropažu novada jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, jauniešu zināšanu un spēju
attīstīšana;
3. Ropažu novada publiskās infrastruktūras un vides sakārtošanas un attīstības pasākumu
organizēšana;
4. „Ropažu novadam 810” tematiski atbilstošu pasākumu organizēšana.
Tas atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019.gadam:
1) stratēģiskās prioritātes „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) vidēja termiņa
prioritātes „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) rīcības virzienam
„Izglītība” (RV1), rīcības virzienam „Sports” (RV2), rīcības virzienam „Kultūra” (RV3),
rīcības virzienam „Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” (RV4),
2) stratēģiskās prioritātes „Pieejama, droša un sakārtota dzīves un uzņēmējdarbības telpa”
(SM2) vidēja termiņa prioritātes „Aktīva un pieejama dzīves vide, „Zaļā domāšana””
(VTP2) rīcības virzienam „Publiskā ārtelpa” (RV8), rīcības virzienam „Vides aizsardzība”
(RV9),
3) stratēģiskās prioritātes „Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskā vide” (SM3) vidēja termiņa
prioritātes „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (VTP3) rīcības virzienam „Tūrisms” (RV11);
4) stratēģiskās prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa prioritātes
„Pašvaldības kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) rīcības virzienam
„Kopiena”(RV13).
Projektu konkursa realizēšanai tiek izvirzīti sekojoši finansēšanas nosacījumi:
1. Pašvaldības atbalsta intensitāte vienam projektam ir līdz 90%, paredzot Projekta
iesniedzēju pašieguldījumu vismaz 10%, ko var veidot pašu līdzfinansējums vai materiāli
un/vai pašu darba spēka ieguldījums.
2. Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk kā 750 euro apmērā naudas
pārskaitījuma veidā.
3. Projekta iesniegumā paredzētajām izmaksām jābūt reālām un pamatotām. Nepamatotu,
sadārdzinātu un tirgus cenām neatbilstošu izmaksu gadījumā, vērtēšanas komisija var
ierosināt domei pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai
samazinātā apjomā, atbilstoši reālajām tirgus cenām.
4. Ar vienu Projekta iesniedzēju noslēdz līgumu ne vairāk kā par vienu izvēlēto projektu
kārtējā Projektu konkursā.
5. Pašvaldība finansējumu nepiešķir:
5.1. Projektu iesniedzējiem, kas nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās finanšu un
atskaišu saistības ar pašvaldību;
5.2. projektiem, kuri netiek iesniegti noteiktajā termiņā;
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5.3. projektiem, kuri neatbilst šī nolikuma prasībām;
5.4. jau realizētiem projektiem;
5.5. Projekta iesniedzējiem, kuri pēc projektu atlases šajā nolikumā noteiktajā kārtībā
nav noslēguši ar pašvaldību sadarbības (pakalpojumu) līgumu;
5.6. Projekta iesniedzēja peļņas gūšanai, darba algām, administratīvajiem izdevumiem,
kafijas pauzēm, ēdienam un dzērieniem, ārvalstu braucieniem, pabalstiem, naudas
balvām, dāvanu iegādei, personīgā labuma gūšanai, politiskiem, militāriem vai
reliģiskiem pasākumiem
Projektu pieteikumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par atbalstāmajiem projektiem:
1. Projektu pieteikumus izvērtē speciāli izveidota un ar Domes lēmumu apstiprināta
Vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija projektus izvērtē pēc Nolikuma 20.punktā
noteiktajiem kritērijiem.
2. Pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas Attīstības daļa sadarbībā ar Vērēšanas komisiju
sagatavo Domes lēmuma projektu norādot, kuriem Projektu iesniedzēju projektiem
piešķirts un kuriem atteikts piešķirt finansējumu.
3. Lēmumu pieņem Dome. Projektu pieteikumu izvērtēšana un Domes lēmuma pieņemšana
tiek pabeigta vēlākais līdz 2015.gada 30.jūnijam. Domes lēmumu iesniedz Pašvaldības
Juridiskajā daļā pakalpojuma līgumu noslēgšanai ar minēto Projekta iesniedzēju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ropažu novada dome pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās
personas iesniedz projektus konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015”” (pielikumā) un
nolikumā noteiktajā kārtībā organizēt projektu konkursu.
2. Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursu
„Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” un apstiprināto nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ropazi.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ropažu Vēstis”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
Pielikumā: Nolikums „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās
personas iesniedz projektus konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015”” uz 9 lp.

36.§
Par projekta „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros” īstenošanu
Valsts Kultūrkapitāla fonds ir izsludinājis 2. projektu konkursu, uz kuru atkārtoti tiek
virzīts projekta pieteikums „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā viduslaiku
festivāla „Ropaži 810” ietvaros”. Projekta pieteikums tiks iesniegts „Tradicionālās kultūras”
nozarē ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro). Projektu
plānots īstenot 2015. gadā.
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Projekta pieteikums atbilst Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Stratēģiskā
mērķa „Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība” (SM1) Vidējā termiņa prioritātes
„Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (VTP1) Rīcības virziena „Kultūra” (RV3)
uzdevumiem „Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos” (U8) un „Veicināt kultūras mantojuma
un tradīciju saglabāšanu” (U10)
un
Stratēģiskā mērķa „Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskā vide” (SM3) Vidējā termiņa
prioritātes „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (VTP3) Rīcības virziena „Tūrisms” (RV11)
uzdevuma „Paplašināt tūrisma piedāvājumu” (U27)
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Dzīvās vēstures darbnīcas un meistarklases Starptautiskā
viduslaiku festivāla „Ropaži 810” ietvaros” Valsts Kultūrkapitāla fondā „Tradicionālās
kultūras” nozarē.
2. Noteikt, ka projekta attiecināmās izmaksas 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro).
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centram;
Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.

37.§
Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 09.03.2015. elektronisko vēstuli, kurā lūgts
izskatīt pielikumā pievienotās zemes vienības, lai pašvaldība pieņemtu atbilstošus lēmumus, kā
arī, pamatojoties uz:
Ministru kabineta noteikumiem Nr.966 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. pantu, kas nosaka: Ja
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai
piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un
Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts
zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra
informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā
likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Likums par rezerves zemes fonda izmantošanu pašlaik nav pieņemts.
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. pantu, 6 panta astoto daļu, un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 18. pantu, pārejas noteikumu 3. punktu,
Sēdes vadītājs Z.Blaus rosina šo jautājumu neskatīt, jo dienas kārtībā ir iekļauti trīs atsevišķi
lēmumprojekti šī jautājuma vietā.
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38.§
Par zemes gabala, kadastra nr. 8084 009 0308, patapināšanu sabiedriskā labuma
organizācijai Biedrība „Sporta klubs „BOULE””
Izskatot biedrības „Sporta klubs „BOULE” ”, reģistrācijas Nr.40008130911, juridiskā
adrese „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, 14.04.2015. iesniegumu Nr.11, kurā
lūgts piešķirt lietošanā 2250 m2 lielu zemes gabalu Ropažu novadā petanka spēles laukumu
izveidei, kuros varētu notikt treniņi, sacensības un citi atpūtas pasākumi, kā arī pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, un 21.panta pirmo daļu, kā arī
ievērojot apstākli, ka biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
Deputātiem izskatot pievienoto plānu par teritorijas apguvi, tiek konstatēts, ka plāns neatbilst
reālajai prasībai, līdz ar to tiek uzdots Būvvaldei precizēt teritoriju un sagatavot grafisko
pielikumu.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu lēmuma pirmajā punktā veikt izmaiņas, slēgt līgumu uz
5 gadiem, nevis 10 gadiem.
Deputāts J.Ķezis izsaka komentāru, ka nav starpības, uz cik gadiem slēdz līgumu, jo līgumā ir
atrunāts, ka to var lauzt jebkurā laikā.
Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt deputāta J.Ķeža viedoklim un aicina deputātus balsot par šo
lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Patapināt biedrībai „Sporta klubs „BOULE””, reģistrācijas Nr.40008130911, zemes
vienību 2250 m2 platībā no zemes gabala ar kadastra Nr.8084 009 0308, saskaņā ar
pievienoto plānu, uz laiku līdz 10 gadiem petanka spēles laukumu izveidei.
2. Uzdot Juridiskajai daļai sagatavot patapinājuma līgumu ar biedrību „Sporta klubs
„BOULE””.
3. Uzdot Būvvaldei precizēt teritorijas plānojumu un sagatavot grafisko pielikumu.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Biedrībai „Sporta klubs „BOULE””, „Valgundas”, Ropaži, Ropažu novads, LV
2135;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei;
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.

39.§
Par sadarbību labdarības volejbola turnīra sarīkošanai
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas, Multifunkcionālā
centra vadītājas D.Jokstes priekšlikumu un nodibinājuma „MG sports”, reģistrācijas Nr.
40008233730, Raiņa bulvāris 5-21, Aizpute, Aizputes nov., LV 3456, iesniegumu par sadarbību
labdarības volejbola turnīra sarīkošanai 2015.gada 17.maijā,
saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbalstīt un sadarbībā ar nodibinājumu „MG sports” (Reģ.nr.40008233730) organizē
turnīru ”Draudžu labdarības volejbola turnīrs 2015.”.
2. Noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „MG sports” par turnīra ”Draudžu labdarības
volejbola turnīrs 2015.”organizēšanu.
3. Sadarbības līgumā paredzēt, ka:
no pašvaldības puses bez maksas tiek nodrošināta Ropažu Sporta centra lielā zāle un
piemiņas apbalvojumi (diplomi);
no nodibinājuma puses tiek nodrošināts turnīra tehniskais nodrošinājums, sekretariāts,
tiesneši, turnīra dalībnieku uzaicināšana, u.c. organizatoriskie jautājumi;
turnīra laikā nodibinājums vāc ziedojumus Ropažu novada pašvaldības
Multifunkcionālajiem centriem, un savāktos ziedojumus Ropažu novada pašvaldība
pieņem ar atsevišķu domes lēmumu un noslēdzot ziedojuma līgumu.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai, pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada Sporta centram;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
Nodibinājuma „MG sports”, Raiņa bulvāris 5-21, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456;
Ropažu novada pašvaldības Multifunkcionālo centru vadītājai.

40.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
Pamatojoties uz 25.03.2015. Ropažu novada pašvaldības rīkojumu Nr. 45-p par darba
tiesisko attiecību nodibināšanu ar Daigu Saliņu (aprūpētāja mājās), Tatjanas Suveizdas
atvaļinājuma laikā un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Cibuļskas
iesniegumu ar lūgumu noslēgt izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu,
saskaņā ar MK 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu
novada pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada
pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu ar Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta darbinieci –aprūpētāju mājās Daigu Saliņu
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Automašīnas marka,
Izlaiduma gads, motora tilpums
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Daiga Saliņa, personas kods /personas
kods/, /adrese/
OPEL ZAFIRA
2004, 2.0

JG2463
WOLOTGF7542101364
Dīzeļdegviela
7l
Līdz 80 litri
No 07.04.2015. īdz 30.04.2015.
Sociālais dienests
Aprūpes mājās pienākumu veikšanai
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2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstoša līguma noslēgšanu ar lēmuma 1. punktā minēto
personu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

41.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Mežkalpi”, ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 011 0050
Izskatot nekustamā īpašuma „Mežkalpi” īpašnieka A.O., personas kods /personas
kods/, iesniegumu ar reģ.Nr.987, 20.04.2015, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Mežkalpi”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 011 0050, un klāt
pievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts:
1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2014.gada 9.oktobra Ropažu novada
pašvaldības būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/14, sēdes protokols 1.§ „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Mežkalpi”, Ropažu novads,
kadastra Nr.8084 011 0050”, darba uzdevumu, kurš apstiprināts ar 2014.gada 9.oktobra
būvvaldes sēdes lēmumu Nr.10-9.2/14, 1.§ un klāt pievienotajiem dokumentiem,
14.09.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288
"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" ("LV", 66 (4464), 28.04.2011.) [stājas
spēkā 29.04.2011.], spēkā esošajam Ropažu novada teritorijas plānojumam, kā arī citiem
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Zemes ierīcībai pakļautā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības MEŽKALPI,
ROPAŽU NOVADS, kadastra Nr. 8084 011 0050, zemes vienības kadastra apz.: 8084
018 0438, platība 41,1 ha.
3. Nekustamais īpašums, saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.643,
reģistrēts uz A.O., personas kods /personas kods/ vārda.
4. Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem, nav apgrūtinājumi ar
kredītsaistībām.
5. Zemes ierīcības projekta mērķis ir atdalīt vienu zemes gabalu veidojot jaunu zemes
īpašumu, nosakot apgrūtinājumus, aizsargjoslas un adresāciju.
6. Galvenais esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis:
6.1. Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496, „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
6.2. Saskaņā ar spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums
atrodas Dabas pamatnes teritorijā (Z) – apakšzonējumā - Purvi (ZP).
7. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.61 (Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 15.§)) Noteikumi par
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto
teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, Izdoti saskaņā ar
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 3.panta piekto daļu un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 28.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija
noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un
ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs",
Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un
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kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku" un citiem spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Deputāte R.Gremze Balsojumā nepiedalās.
Deputāts A.Oleksāns balsojumā nepiedalās.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Mežkalpi”;
2. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un adreses:
Projektētās
Zemes vienības nosaukuma/adresācijas
Platība
Plāntais
zemes
priekšlikums
(ha)
nekustamo
vienības
īpašumu
plānā
lietošanas
mērķis
„1”
„Mežkalpi”, Ropažu novads
33.1
0101
„2”
„Kūdrāji”, Ropažu novads
8.00
0401
Teritorija, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: 0101;
Teritorija, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir kūdras ieguve – kods: 0401
3. Projektētām zemes vienībām paredzēta piebraukšana pa esošo servitūtu (īpašums
„Kūdras”) no pieslēguma pašvaldības ceļam Mežragi-Kūdras.
4. Noteiktie apgrūtinājumi:
Plānotā zemes vienība „1”, „Mežkalpi”, Ropažu novads
Nr. Projekta Klasifikācijas
Apraksts
Platība,
grafiskajā
kods
ha
daļā
7311040900
ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
(1)
1.1

(2)

7311040900

(3)

7315030100

raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas
būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs
ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas
būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs
Ceļa servitūta teritorija

7.2. Plānotā zemes vienība „2”, „Kūdrāji”, Ropažu novads
Nr. Projekta Klasifikācijas
Apraksts
grafiskajā
kods
daļā
7311040900
ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
(1)
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas
būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs

3.1

0.2
Platība,
ha
1.1

5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
A.O., /adrese/;
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (4.ekspl.);
Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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42.§
Par Ropažu novada domes izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata
Ropažu novada domes deputāti veicot domes pieņemto lēmumu analīzi, apkopojot
informāciju, konstatēja faktu, ka domes izpilddirektors Jānis Baklāns pārsniedzis izpilddirektora
amata pienākumos ietilpstošās pilnvaras.
Izpilddirektors Jānis Baklāns vienpersoniski veicis darbības ar pašvaldības īpašumu, bez
jebkāda pilnvarojuma un atbilstoša īpašuma valdītāja (Ropažu novada domes) lēmuma ir
noslēdzis nomas līgumu par siltumapgādes sistēmas nomu ar SIA „Kaltess” līgums
Nr.26/10/2013-1, 26.10.2013.
Ar šīm darbībām izpilddirektors J.Baklāns pārsniedzis viņam noteiktās pilnvaras, kuras
nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti 1. Likums „Par pašvaldībām”,, 69.pants.;
2. „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, 2.
pants. un 6.prim pants.
3. LR MK noteikumi Nr.515 (08.06.2010.) „Par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
Tai skaitā atbilstoši Ropažu pašvaldības nolikuma (saistošie noteikumi Nr.22 no
12.12.2013.) 26.punktam izpilddirektors J.Baklāns ir pārsniedzis ar likumu noteiktās un Ropažu
novada pašvaldības nolikumā paredzētās pilnvaru robežas un dome ir tiesīga atbrīvot
izpilddirektoru Jāni Baklānu no ieņemamā amata, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Iepazīstoties ar Ropažu novada domes sniegto informāciju par izpilddirektora veiktajām
darbībām un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka tikai pašvaldības dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, kā arī
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.punktu - darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un
tādēļ zaudējis darba devēja uzticību,
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, ka šis jautājums, saistīts ar siltumapgādes
sistēmu nomu par līguma noslēgšanu ar SIA „Kaltess”. Diezgan ilgā laika periodā deputāti
pieprasīja sniegt informāciju pēc tam sniegt paskaidrojumu, informācija daļēji tika saņemta.
Paskaidrojumus tika pieprasīts no 2014.gada augusta, ilglaicīgi tas netika sniegts, nesen tika
saņemts paskaidrojums. Paskaidrojums pilnīgi neatbilst reālajai situācijai, kāda ir izveidojusies,
jo pārsteigums bija par to, ka izpilddirektors J.Baklāns vienpersoniski ir noslēdzis siltumapgādes
sistēmas nomas līgumu ar SIA „Kaltess”, bez jebkāda pašvaldības pilnvarojuma. Tātad viņš
vienpersoniski ir veicis darbības ar pašvaldības īpašumu bez jebkāda pilnvarojuma atbilstoši
īpašuma valdītāja, respektīvi, Ropažu novada domes lēmuma. Pats bažīgākais ir tas, ka ņemot
vērā situāciju, ir zaudēta uzticība Izpilddirektoram. Pamatotas bažas ir par to, ka nākamā
situācija var būt ar Kultūras un izglītības centru, kas bez domes ziņas tiek nodota nomā, vai vēl
kāds pašvaldības objekts, kas notiek pretlikumīgi un ne saskaņā ar esošajām likuma normām,
līdz ar to, Izpilddirektors ir zaudējis uzticību un tiek lūgts viņu atbrīvot no ieņemamā amata,
pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.punktu - darbinieks, veicot darbu,
rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis izsaka savu komentāru, ka iepazīstoties ar šo lēmumprojektu
un Darba likuma noteikto regulējumu, tika pamanīts, ka uz šī panta un šī punkta šajā situācijā
darba līgumu nevar uzteikt, jo ir iestājies noilgums.
Deputāte R.Gremze piebilst, ka informācija tika ļoti ilglaicīgā laika periodā nesniegta un sniegta
daļēji, un tajā brīdī, kad tika pieprasīts pirmais paskaidrojums, ko Izpilddirektors nesniedza šo
paskaidrojumu, nezināmu iemeslu dēļ. Tikai pēc pēdējā paskaidrojuma sniegšanas tika saprasts,
respektīvi, deputātu rīcībā ir nonākusi informācija, ka darbība tika veikta prettiesiski.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis vērš uzmanību uz to, ka šī punkta pamatā darbinieku var
atlaist, ja tas ir noticis pēdējo 12 mēnešu laikā. To nosaka Darba likuma 101.panta 3.daļa, ja ir
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pagājuši vairāk kā 12 mēneši no likumpārkāpuma brīža, tad darba līgumu nevar uzteikt. Kā
zinām, šis līgums tika noslēgts jau sen 2013.gada 26.oktobrī un ir pagājis vairāk kā pusotrs gads.
Deputāte R.Gremze piebilst, ka deputātu rīcībā informācija ir nonākusi šajā brīdī, kad tika
saņemts pēdējais paskaidrojums.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atkārtoti precizē informāciju, ka Darba likuma 101.panta
3.daļa, divi noilguma termiņi, viens ir par to, ka mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas brīža var
uzteikt darba līgumu. Paskaidrojums deputātiem tika sniegts 2015.gada 17.martā, šodien ir
23.04.2015., bet ir jāņem vērē vēl būtiskāks termiņā, ka nevēlāk kā 12 mēneši no pārkāpuma
izdarīšanas brīža. Pārkāpums tika izdarīts 2013.gadā, līdz ar to mēneša noilguma termiņam nav
nekādas nozīmes. Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis uz to vērš uzmanību un deputātu ieskatos
ir balsot par šo lēmumprojektu. Būtiski ir tas, ja deputāti nolems uzteikt darba līgumu pēc šī
punkta, jāņem vērā, ka tiesā netiksies deputāti, kuri balsoja „Par” un J.Baklāns, bet tiesā tiksies
pašvaldība un J.Baklāns, un pašvaldībai par šī līguma noslēgšanu bija zināms 2014.gada vasarā,
kad pirmo reizi šis jautājums pacēlās. Šeit nav jautājums, kad uzzināja iesnieguma iesniedzējs,
šeit ir jautājums, kad uzzināja pašvaldība par līguma esamību.
Deputāte R.Gremze konstatē, ka izejot no sniegtās informācijas, vai Pašvaldība saskata, ka ir
veiktas pretlikumīgas darbības, ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas un novēršanas likuma 2.pantu.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka šobrīd nevar precīzi atbildēt vai ir notikusi
nelikumība vai nav notikusi nelikumīga darbība, jo saskatot to, ka ir iestājies noilgums šim
pārkāpumam šīs jautājums vairāk netika analizēts.
Deputāte R.Gremze jautā, ka faktiski neviens nav izvērtējis, vai šis līgums ir noslēgts likumīgi
vai nē.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis atbild, ka viņš to nav darījis.
Deputāte R.Gremze vēršas pie Ropažu novada domes priekšsēdētāja Z.Blaua ar jautājumu, vai ir
izvērtēts tas, ka šis līgums ir noslēgts likumīgi vai nav?
Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus atbild, ka Nolikumā ir paredzēts, ka
Izpilddirektors var slēgt šādus līgumus, vai konkrēto līgumu viņš varēja slēgt vai nē Z.Blaus
nevar atbildēt kā ir juridiski pareizi.
Juridiskās daļas vadītājs O.Ašmanis piebilst, ka šajā gadījumā ir jāvērtē apstākļu kopums, MK
noteikumi nosaka, kādā kārtībā pašvaldība iznomā kustamo vai nekusta mantu, ir noteikts, ka
pamatā par iznomāšanu lēmumu pieņem Dome, tai pašā laikā ir noteikt, ka Dome var deleģēt
citu amatpersonu vai institūciju, kam uzticēt šo pienākumu. Ropažu novada pašvaldības
nolikuma punktā, kas nosaka Izpilddirektora kompetences, ir noteikts, ka nomas līgumus
paraksta Izpilddirektors. Tas nozīmē, ka parakstot līgumu, persona par to arī uzņemas atbildību.
Šāda funkcija Izpilddirektoram tika deleģēta, pateikt, ka viņam nav bijis pilnvarojums, arī nevar.
Pašvaldība ir arī pieņēmusi nomas maksu pusotru gadu, tātad līgums tika atzīts par spēkā esošu.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka savu
komentāru, ka šis jautājums ir jāvērtē no juridiskā viedokļa un šinī brīdī pašvaldības jurists
O.Ašmanis informēja, ka ir iestājies noilgums, līdz ar to par šādu lēmumu balsot nevajadzētu, jo
pašvaldībai var rasties reāli zaudējumi. Otrs arguments, šajā lēmumprojektā nav izvērtēts
Izpilddirektora paskaidrojums, nav izvērtēta Izpilddirektora informācija, ko viņš sniedza
sākotnēji un pēc tam paskaidrojumā, šeit bija nepieciešams minēt konkrētus pantus, kas, kā un
kādēļ, pēc šī jautājuma nevar izvērtēt un balsot. Trešais arguments, ko min priekšsēdētāja
vietnieks A.Cibuļskis ir, ka Pašvaldībai nav radušies zaudējumi noslēdzot šo līgumu, tieši pretēji
Pašvaldība ir ieguvusi, pirmkārt, tarifs ir par 7 eiro lētāks nekā citiem pakalpojumu sniedzējiem,
otrkārt, Pašvaldība iekasē nomas maksu 700 eiro mēnesī, treškārt, nomas līgumā ir paredzēts, ka
trašu remontu veic uzņēmējs, nevis pašvaldība. Likt šādu jautājumu uz domes sēdi nav īsti
korekti.
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Deputāts J.Ķezis izsaka savu komentāru, ka tajā laikā, kad tas viss notika, viņš bija klāt un bija
vēl 9 deputāti, ar kuriem tika pārrunāts šis jautājums. Tika pieņemts lēmums, ka šādu līgumu
slēgs, un klātesošie 9 deputāti šo lēmumu atbalstīja.
Deputāts J.Grigaļūns izsaka savu komentāru, ka viņš bija viens no 9 deputātiem, bet viņam pat
prātā nebija ienācis, ka tas nebija saskaņots ar Ropažu novada pašvaldības Juristu. Bija visas
iespējas sasaukt ārkārtas domes sēdi un par šo lēmumu nobalsot.
Deputāte R.Gremze norāda, ka 25.10.2013. vienīgajā pieņemtajā Domes lēmumā, par atļauju
SIA „Ciemats” noslēgt līgumu par siltumenerģijas iegādi, seko citāts:
„1. Atļaut Ropažu novada „Ciemats” SIA noslēgt līgumu ar SIA „KALTESS”, reģistrācijas
Nr.40103403282, par siltumenerģijas pārdošanu, nosakot, ka līguma darbības termiņš ir līdz
2022.gada 31.decembrim.
1. Pilnvarot Ropažu novada „Ciemats” SIA valdes locekli Ati Prauliņu organizēt
siltumenerģijas pārdošanas līguma saskaņošanu un parakstīšanu.”, savukārt J.Baklāna sniegtajā
paskaidrojumā par šīs lietas apstākļiem norāda tieši uz šo lēmumu, kur nevienā mirklī nav teikts,
ka Pašvaldība nodod siltumtrases vai siltumtrases ir nepieciešamas siltumenerģijas pārdošanai.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis uzsver, ka šajā
mirklī ir zināmi tie 9 deputāti, atbildība ir jāuzņemas. Tajā brīdī Izpilddirektors izpildīja deputātu
vēlmi.
Deputāte R.Gremze jautā, vai tas bija Domes sēde?
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka tas nebija
Domes sēdē.
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka savu komentāru, ka tai laikā mainījās MK noteikumi, noteikumi
par enerģijas ražotāju, lēmumu pieņemt bija nepieciešams 48h laikā.
Sēdes vadītājs aicina balsot deputātus par šo lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 7 balsis (I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, M.Mucenieks,
A.Oleksāns, M.Vimba) „Pret”- 7 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, A.Kleins, J.Ķezis,
I.Līdacis, V.Šīrants), „Atturas”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs).
Ropažu novada dome nolemj:
Lēmums nav pieņemts.
1. Atbrīvot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Baklānu no ieņemamā amata
pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2.punktu- darbinieks, veicot darbu,
rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību ar 2015.gada 27.aprīli, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
2. Uzdot Ropažu novada domes priekšsēdētājam uzteikt ar Jāni Baklānu 20__.gada_______
noslēgto darba līgumu, Darba likuma 103.panta pirmās daļas otrā punkta prasības.
3. Nozīmēt Jāņa Baklāna lietošanā nodoto lietu un materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas
komisiju sekojošā sastāvā:
Ropažu novada domes priekšsēdētājs;
Ropažu novada domes galvenā grāmatvede;
Ropažu novada domes administrācijas vadītāja.

43.§
Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Ropažu novada domes izpilddirektora amata vietu
Ņemot vērā labas pārvaldības principus,
Ropažu novada dome nolemj:
Ņemot vērā iepriekšējā lēmuma balsojumu, šis jautājums netiek skatīts dienas kārtībā.
1. Izveidot darba grupu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” saimnieciskās darbības
izvērtēšanai un iespējamo reorganizācijas modeļu izstrādei –
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1.1. Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Līdacis;
1.2. Ropažu novada domes deputāts J.Grigaļūns;
1.3. Ropažu novada domes deputāts J.Ķezis;
1.4. Ropažu novada domes deputāts M.Vimba;
1.5. Ropažu novada domes deputāts V.Šlegelmilhs;
1.6. Ropažu novada domes deputāte R.Gremze;
1.7. Ropažu novada domes deputāts A.Oleksāns.
2. Uzdot kapitāldaļu turētājam izsniegt darba grupai pilnvarojumu - pieprasīt un saņemt visu
nepieciešamo informāciju no SIA „Ciemats” izvērtēšanas veikšanai.
3. Sasaukt darba grupas pirmo sēdi 27.04.2015. plkst.19.00 Ropažu novada domes sēžu zālē.
44.§
Par darba grupas izveidošanu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” saimnieciskās
darbības izvērtēšanai un iespējamo reorganizācijas modeļu izstrādei
Ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” ilglaicīgi neapmierinošos
saimnieciskās darbības rādītājus, par kuriem Ropažu novada domes deputātus Attīstības
komitejas sēdē informē kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” valdes loceklis A.Prauliņš, kā rezultātā
nākas secināt, ka kapitālsabiedrības finanšu resursi netiek racionāli izmantoti, uzņēmumam
joprojām nav izstrādāts ilgtermiņa saimnieciskās attīstības plāns.
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem
(24.09.2014., prot.Nr.19, 38.§), kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
1.daļas 2.punktu un 73.panta 1.daļas 4.punktu,
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
4. Izveidot darba grupu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ciemats” saimnieciskās darbības
izvērtēšanai un iespējamo reorganizācijas modeļu izstrādei –
4.1. Ropažu novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus
4.2. Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks I.Līdacis;
4.3. Ropažu novada domes deputāts J.Grigaļūns;
4.4. Ropažu novada domes deputāts J.Ķezis;
4.5. Ropažu novada domes deputāts M.Vimba;
4.6. Ropažu novada domes deputāts V.Šlegelmilhs;
4.7. Ropažu novada domes deputāte R.Gremze;
4.8. Ropažu novada domes deputāts A.Oleksāns;
4.9. Ropažu novada domes deputāts A.Kleins.
5. Uzdot darba grupai izstrādāt Nolikumu, kur norādīti darba grupas mērķi un darba plāns.
6. Sasaukt darba grupas pirmo sēdi 05.05.2015. plkst.18.00 Ropažu novada domes sēžu zālē.

45.§
Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu ar V.Eglīti
Izskatot Vēsmas Eglītes iesniegumu, kurā lūgts noslēgt līgumu par autotransporta
izmantošanas izdevumu segšanu PII „Annele” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar MK
21.06.2010. noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku sociālajām garantijām” 62. - 66. punktu, kā arī 22.10.2014. Ropažu novada
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pašvaldības nolikumu par autotransporta izmantošanu un 22.10.2014. Ropažu novada
pašvaldības noteikumiem „Pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtība”,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu ar zemāk norādīto
personu:
Vārds, uzvārds, personas kods, adrese
Vēsma Eglīte, personas kods /personas kods/,
/adrese/
Automašīnas marka, valsts numurs
VW POLO, GL 1150
VIN
WVWZZZ9NZ7Y176006
Izlaiduma gads, motora tilpums
2007, 1,4 L
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Degvielas izlietojuma norma (litri uz 4,5 litri
100 km)
Degvielas kopējais patēriņš mēnesī
Līdz 40 litri
Līguma termiņš
05.05.2015. - 31.12.2015.
No kādiem finanšu līdzekļiem
PII „Annele”
Kādam mērķim
PII „Annele” darbības nodrošināšanai
2. Uzdot Juridiskai daļai organizēt atbilstoša līguma noslēgšanu ar lēmuma 1. punktā minēto
personu.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.

46.§
Par atteikšanos no SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu iegādes
Izskatot Stopiņu novada domes 14.04.2015. vēstuli Nr. 01-17/447, kurā lūgts paziņot vai
Ropažu novada pašvaldība vēlas iegādāties Stopiņu novada pašvaldībai piederošās 788 kapitāla
daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” par kopējo cenu 1121,00 EUR,
pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.
panta pirmo daļu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atteikties no Stopiņu novada pašvaldībai piederošo 788 kapitāla daļu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību „Rīgas apriņķa avīze” iegādes.
2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt Stopiņu novada pašvaldībai.
47.§
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 09.03.2015. elektronisko vēstuli, kurā lūgts
izskatīt pielikumā pievienotās zemes vienības, lai pašvaldība pieņemtu atbilstošus lēmumus, kā
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arī, pamatojoties uz: Zemes pārvaldības likuma 17.pantu, un likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 18. pantu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka šīs zemes vienības ir ieskaitāmas rezerves zemes fondā:

N.P.K.

Īpašuma
kadastra
numurs

1
2
3
4
5
6
7

80840030046
80840050192
80840050192
80840050192
80840050192
80840050192
80840050193

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Īpašuma nosaukums

CET Līči
Elektro līnijas
Elektro līnijas
Elektro līnijas
Elektro līnijas
Elektro līnijas
Elektro līnija

80840030046
80840050183
80840050189
80840050192
80840060087
80840110186
80840050193

Platība
(ha)
4,7
1,25
0,4226
1,5
0,5419
0,12
0,73

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis
(kods)
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

1201 - Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050;
Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
48.§
Par grozījumiem lēmumā „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes
gabalu „Jugla Nr. 61”, Ropažu novads, un minētā zemes gabala iznomāšanu”
Pamatojoties uz Nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par
2011.gada 23.marta Ropažu novada domes sēdes Nr.5, 16.§ lēmuma „Par zemes pastāvīgo
lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu „Jugla Nr.61”, Ropažu novads, un minētā zemes
gabala iznomāšanu”, grozīšanu, nosakot šai zemes vienībai piekritību Ropažu novada
pašvaldībai, kā arī, pamatojoties uz:
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantu
un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18. pantu, pārejas noteikumu 3.
punktu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Izteikt 2011.gada 23.marta Ropažu novada domes sēdes Nr.5, 16.§ lēmuma lemjošo daļu šādā
redakcijā, papildinot ar 2. punktu.
1. Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 004 0454, lietotājam Jurim Jarigo zemes
lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.
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2. Noteikt, ka šī zemes vienība ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai;
3. Iznomāt Jurim Jarigo zemesgabalu ar kadastra numuru Nr.8084 004 0454 0.6ha platībā,
no 2011.gada 1.aprīļa uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.
4. Uzdot J.J. legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņam piekritīgās būves.
5. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.aprīļa.
6. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.aprīlim.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga,
LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.
49.§
Par zemes vienību piekritību Ropažu novada pašvaldībai
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 09.03.2015. elektronisko vēstuli, kurā lūgts
izskatīt pielikumā pievienotās zemes vienības, lai pašvaldība pieņemtu atbilstošus lēmumus, kā
arī, pamatojoties uz:
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. pantu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18. pantu, pārejas
noteikumu 3. punktu,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, K.T.Hēla, A.Kleins, J.Ķezis, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants,
V.Šlēgelmilhs, M.Vimba) „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka šīs zemes vienības ir piekritīgas Ropažu novada pašvaldībai:
N.P.K. Īpašuma
Īpašuma nosaukums Zemes
Platība Nekustamā
īpašuma
kadastra
vienības
(ha)
lietošanas
numurs
kadastra
mērķis
apzīmējums
(kods)
Pie mājām
1
80840110115 „Jaunrankaži”
80840110115
2
0101
2
80840130214 Zaķumuiža Nr. 126
80840130214
0,061
0600
3
80840160068 Priedītes
80840160068
3,7
0101
0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
0600 - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;
0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050;
Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei.
Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.

55

50.§
Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2015.gada MAIJĀ
Dzīvokļu komisijas sēde
13.05.2015.
plkst.12.00
Sociālo jautājumu komitejas sēde
13.05.2015.
plkst.14.00
Attīstības komitejas sēde
12.05.2015.
plkst.16.00
Finanšu komitejas sēde
19.05.2015.
plkst.16.00
Iepirkumu komisijas sēde
pēc nepieciešamības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
12.05.2015.
plkst.14.00
Domes sēde
27.05.2015.
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 23.04.2015. sēde slēgta plkst. 1920

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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