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AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7
Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2015.gada 07.oktobrī

Nr.15

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
2. Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „d/s Zaķumuiža Nr.102”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
3. Par medicīnisko izmeklējumu izdevumu segšanu
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
Ropažu novada domes 07.10.2015. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1800
Ropažu novada domes 07.10.2015. ārkārtas sēde atklāta plkst. 1800
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:

Zigurds Blaus

Sēdē piedalās:
- domes deputāti:
Antons Cibuļskis
Jānis Grigaļūns
Jānis Ķezis
Aigars Kleins
Indulis Līdacis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
-

-

administrācijas
darbinieki:

nepiedalās:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita
Rubene
Ingrīda Amantova (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Ivars Gailītis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Renāte Gremze (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)

1.§
Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46. punktu, pieņemtajiem
Ropažu novada domes lēmumiem 23.09.2015., priekšlikumiem no domes deputātiem, izskatot
2015.gada budžeta plānoto darbu izpildi un izvērtējot iespējamos un nepieciešamos darbus līdz
pārskata gada beigām, uz kā pamata izstrādāts Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta
grozījumu projekts par finanšu līdzekļu pārdali:
Deputāts J.Grigaļūns jautā par Mūzikas un Mākslas skolas “Rodenpois” jumta remontu, kāda
situācija tur šobrīd ir?
Izpilddirektors J.Baklāns ziņo, ka ir veikta jumta apsekošana, ir sertificēta tehniskā eksperta
slēdziens par jumta konstrukciju. Šobrīd jumtam nav pamatseguma, bet ir pagaidu segums. Tā
kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem, kas savu jau ir nokalpojis, kā rezultāta jumts tek. Tāmes
aptuvenā cena varētu būt 18 000 – 20 000 EUR. Būtu izšķērdīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem, ja
remontu veiktu rudenī, ierosinājums to atlikt uz nākamo gadu un veikt kopā ar Mūzikas un
Mākslas skolas kosmētisko remontu.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka priekšlikumu
atvēlēto summu pārvirzīt nākamā gada budžetā.
Deputāts J.Grigaļūns jautā, kādi plāni attiecībā uz Augšciema mājas jumta remontu?
Izpilddirektors atbild, ka tā ir cita situācija, tur nav nepieciešama jumta siltināšana.
Uzklausot deputātu diskusiju deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu organizēt iepirkuma procedūru
par Augšciema jumta remontu.
[..]
Deputāts A.Oleksāns jautā par Ropažu centra koncepcijas izstrādi
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbild, ka koncepcija ir izstrādāta un uz 2015.gada oktobra Attīstības
komitejas sēdi tā tiks prezentēta.
Sēdes vadītājs Z.Blaus informē, ka Ropažu vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projektēšanu
varētu iesākt šajā gadā. Stadiona rekonstrukcijas ieceres publiskā apspriešanas apstiprināšana par
stadiona izveidi tiks virzīta uz 2015.gada oktobra Attīstības komitejas sēdi vai Finanšu komitejas
sēdi un varēs organizēt iepirkumu.
Uzklusot deputātu diskusiju sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, J.Ķezis, A.Kleins, I.Līdacis,
A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (M.Mucenieks),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 06.10.2015. saistošos noteikumus Nr.15 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” ar sekojošu paskaidrojumu:
1.1.Pamatbudžets:
Izdevumi:
 Izglītības budžetu palielinājumu par summu 1632,00 EUR;
 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana budžeta samazinājums par summu
11948,00 EUR.
 grozījumus struktūrvienību un pašvaldības iestāžu izdevumos par pārplānotiem darbiem.
Apstiprināt pamatbudžeta rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 6228,00 EUR apjomā.
Plānotais kases atlikums uz 31.12.2015. – 52984,00 EUR apjomā.
1.2 Speciālais budžets un ziedojumi
Izdevumi:
 izdevumu daļas samazinājums autoceļu fondā par summu 1262,00 EUR, rezerves fonda
atlikums 3165,00 EUR;
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 izdevumu daļas palielinājums DRN fondā par pārplānoto darbu izdevumu summu 2298,00
EUR, rezerves fonds DRN fondā 0,00 EUR.
Apstiprināt speciālā budžeta kopējo rezerves fonda atlikumu 31.12.2015. – 3165,00 EUR
apjomā.
Plānotais kases atlikums (speciālais budžets un ziedojumi) uz 31.12.2015. – 10661,00 EUR
apjomā.
2. Ropažu novada pašvaldības 07.10.2015. saistošie noteikumi Nr.15 „Par grozījumiem Ropažu
novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada pašvaldības
2015.gada budžetu”” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Ropažu novada
pašvaldības juridiskā un lietvedības daļā, finanšu un grāmatvedības daļā.
3. Ropažu novada pašvaldības 07.10.2015. saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 23.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ropažu novada
pašvaldības 2015.gada budžetu”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

2.§
Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „d/s Zaķumuiža Nr.102”, Ropažu novads
reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārda
Izskatot O.M., personas kods /personas kods/, 2015.gada 18.septembra iesniegumu (reģ.Nr. 2435)
ar lūgumu piekrist zemes gabala „d/s Zaķumuiža Nr.102” reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz
LR nepilsoņa O.M. vārda un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
1. Darījumu apliecinoši dokuments:
- 2015.gada 17.septembra pirkuma līgums par īpašumu „d/s Zaķumuiža Nr.102”, kadastra
Nr. 8084 013 0184, kas sastāv no zemes gabala 0,073 ha platībā un ekspluatācijā nenodotas
dārza mājas (kadastra apzīmējums 8084 013 0184 001), un divām ekspluatācijā nenodotām
palīgēkām (kadastra apzīmējums 8084 013 0184 002, 8084 013 0184 003).
2. Pārdevējs - saskaņā ar Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.711, nekustamā
īpašuma „ d/s Zaķumuiža Nr.102” īpašnieks ir H.A.E., /personas dati/.
3. Pircējs – O.M., personas kods /personas kods/, ir Latvijas Republikas nepilsonis.
4. Īpašuma „d/s Zaķumuiža Nr.102”, kadastra Nr. 8084 013 0184 līdzšinējās un turpmākās
izmantošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme NĪLM kods 0601);
5. Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem Nr.7
apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009. sēdes lēmumu Nr.03,&40 nekustamais
īpašums „d/s Zaķumuiža Nr.102” atrodas - dārzkopības sabiedrību vasarnīcu apbūve
(DzS3).
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, J.Ķezis, A.Kleins, I.Līdacis,
M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “d/s Zaķumuiža Nr.102”, kadastra Nr. 8084 013 0184, kas
sastāv no zemes gabala 0,073 ha platībā un ekspluatācijā nenodotas dārza mājas (kadastra
apzīmējums 8084 013 0184 001), un divām ekspluatācijā nenodotām palīgēkām (kadastra
apzīmējums 8084 013 0184 002, 8084 013 0184 003), iegūšanai īpašumā uz O.M.,
personas kods /personas kods/, vārda.
2. Uzdot Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 O.M., /adrese/.
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 Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084.
 Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Baldones iela 1A, Rīga,
LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.§
Par medicīnisko izmeklējumu izdevumu segšanu
Ropažu novada pašvaldībā saņemts S.M. 23.09.2015. iesniegums, kurā lūgts segt izdevumus par
magnētiskās rezonanses izmeklējumiem magnētiskās rezonanses centrā „DiaMed”. Izdevumus
lūdz segt, jo izmeklējumi veicami neatliekami un ģimenei nav pietiekamu līdzekļu šo izdevumu
segšanai.
24.09.2015. SIA magnētiskās rezonanses centra „DiaMed” lūdzis Ropažu novada
pašvaldību segt izdevumus par Ropažu novada pašvaldības iedzīvotājas S.M. pieteiktajiem
magnētiskās rezonanses izmeklējumiem.
05.10.2015. Ropažu novada pašvaldība saņēmusi SIA magnētiskās rezonanses centra
„DiaMed” rēķinu Nr.0006 par summu 375,15 EUR.
05.10.2015. Ropažu novada pašvaldība S.M. izmaksājusi pabalstu ārkārtas situācijā 200,00
EUR apmērā.
Ņemot vērā minēto, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.
punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), kā arī ņemot vērā situācijas ārkārtas
stāvokli,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, J.Ķezis, A.Kleins, I.Līdacis,
M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs), „Pret” nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlīdzināt izdevumus 175,15 EUR apmērā par S.M., /informācija/, neatliekamajiem
magnētiskās rezonanses izmeklējumiem, minēto summu ieskaitot SIA magnētiskās
rezonanses centra „DiaMed”, reģistrācijas Nr. 40003873785, bankas kontā (rēķins
pielikumā).
2. Uzdot S.M. atlikušo summu 200,00 EUR apmērā apmaksāt no piešķirtā pabalsta ārkārtas
situācijā.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 S.M., /adrese/.
Ropažu novada domes 07.10.2015. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1855
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums
Inese Vēbere

Protokolists
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