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Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2015.gada 10.novembrī

Nr.18

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļu maiņu no Skolas iela 1-4, Zaķumuiža, Ropažu novads uz Priedes 3-22, Silakrogs,
Ropažu novads
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
Ropažu novada domes 10.11.2015. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1545
Ropažu novada domes 10.11.2015. ārkārtas sēde atklāta plkst. 1545
Zigurds Blaus
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
domes deputāti:

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

- nepiedalās:

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

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese
Vēbere

1.§
Par dzīvokļu maiņu no Skolas iela 1-4, Zaķumuiža, Ropažu novads uz Priedes 3-22, Silakrogs,
Ropažu novads
Izskatot J.U., personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kas reģistrēts
09.11.2015. Nr. 2871, ar lūgumu piešķirt citu dzīvokli Zaķumuižā, kā arī pamatojoties uz 29.07.2015.
Ropažu novada domes sēdes Nr. 11, 27§ “Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 1”, Zaķumuiža, Ropažu
novads atsavināšanu”, ņemot vērā to, ka ēkai netiek pieslēgta centrālā apkure, iemesls sliktais ēkas
tehniskais stāvoklis, nepieciešams Skolas ielas 1-4, Zaķumuiža, īrniekam J.U. ierādīt citu dzīvojamo
platību. Uz doto brīdi pašvaldības rīcībā nav brīvas dzīvojamās platības Zaķumuižas ciema teritorijā.
Pamatojoties uz apstākli, ka pašvaldībai ir brīva dzīvojamā platība Silakrogā, Priedes 3-22, un minētai
personai ir noslēgts īres līgums uz nenoteiktu laiku pašvaldības dzīvoklī Skolas iela 1-4, Zaķumuižā,
kā arī ņemot vērā, ka persona ir piekritusi mainīt dzīves vietu uz Silakrogu, Priedes 3-22, pie
nosacījuma, ka tiklīdz pašvaldībai atbrīvosies dzīvojamā platība Zaķumuižas ciemā, tā izskatīs iespēju
tajā ievietot šo personu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. pantu - pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības;
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret” nav, „Atturas”
– nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izbeigt īres līgumu ar J.U., personas kods /personas kods/, adresē Skolas iela 1-4, Zaķumuiža,
Ropažu novads, ar 11.11.2015.
2. Noteikt dzīvoklim adresē, Priedes 3-22, Silakrogs, Ropažu novads, sociālo statusu;
3. Apstiprināt maksājumus par sociālo dzīvokli adresē: Priedes 3-22, Silakrogs:
- Īre : ¼ daļa no aprēķinātās = 7,29 EUR/ mēn;
- Apsaimniekošana: ¼ daļa no aprēķinātās = 4,98 EUR/mēn;
- Atkritumi: ½ no aprēķinātās (par personu) = 0,85 EUR/mēn;
- Apkure: ½ no aprēķinātās summas;
- Aukstais ūdens, kanalizācija, elektrība un gāze – pēc skaitītāju rādījumiem;
4. Piešķirt J.U., personas kods /personas kods/, dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un noslēgt
beztermiņa īres līgumu adresē Priedes 3-22, Silakrogā, Ropažu novads, no 12.11.2015.
5. J.U., līdz 01.12.2015. noslēgt īres un apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Ciemats”, par dzīvokli,
adresē: Priedes 3-22, Silakrogs, Ropažu novads un atbrīvot dzīvokli Skolas ielā 1-4, Zaķumuižā.
6. Uzdot Juridiskajai un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu desmit dienu laikā no lēmuma
parakstīšanas brīža:
 J.U., /adrese/;
 Ropažu novada Sociālajam dienestam;
 Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratorei;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 RN „Ciemats”, SIA;
 Ropažu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei.
Ropažu novada domes 10.11.2015. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1550
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums
Inese Vēbere

Protokolists
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