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(prot. Nr.24/2022, 1.§)

Par naudas balvu par sasniegumiem sportā
Ropažu novada pašvaldībā 2021.gada 20.decembrī saņemts un reģistrēts ar nr.
RN/2021/4.1-1/2941, V.U., personas kods, iesniegums, kurā lūdz pašvaldību piešķirt
naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja konstatē:
V.U. deklarētā dzīvesvieta ir adrese.
Norādītie sasniegumi - 1.vieta “Latvijas Sieviešu virslīgas čempionātā”, kura
izšķirošā cīņa norisinājās 2021.gada 23.maijā, kurā uzvaru un čempiona titulu izcīnīja
“Stopiņu NHK” komanda (V.U. komandas dalībniece).
Iesniegumā norādītas atsauces uz interneta vietnēm, kur apstiprinās informācija par
komandas dalībnieku sastāvu https://handball.lv/league/229/teams/3 un iegūtā rezultāta
apliecinājums
https://handball.lv/news/aizraujosa-cina-sieviesu-handbola-virsligascempionu-titulu-izcina-stopinu-nhk, https://stopini.lv/lv/jaunumi/sports/stopinu-novadasieviesu-handbola-komanda-stopinu-nhk-izcina-virsligas-cempionu-titulu-5399.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts paredz, ka pašvaldībām
ir šādas autonomās funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Ropažu novada pašvaldību veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes
2012.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/12 “Par atbalsta sniegšanu sporta
veicināšanai Stopiņu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 11.punkts nosaka, ka naudas balvu
vienu reizi gadā piešķir par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas
iepriekšējā gada ietvaros. Individuālais sportists vienlaikus var pretendēt uz naudas balvu
arī par sasniegumiem, kurus ieguvusi pašvaldības sporta komanda.
Atbilstoši noteikumu 12.1.punktam, naudas balvu par iegūtu 1.vietu Latvijas valsts
nozīmes čempionātā piešķir pieaugušo komandu sporta veida dalībniekam individuāli 50%
apmērā no EUR 115,00, pēc nodokļu nomaksas.
Saskaņā ar Noteikumu 6. punktu, iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas
apliecina minētos sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā.
Sasniegumus apliecinoša informācija lasāma iesniegumā norādītajās saitēs uz elektronisko
vietni.
Noteikumu 16. punktā noteikts, ka iesniegumu vai pieteikumu finansiālā atbalsta
un naudas balvas saņemšanai un tam pievienotos dokumentus izskata un, pamatojoties uz
noteikumiem, izvērtē Stopiņu novada dome saskaņā ar tās rīcībā esošiem dokumentiem, un
20. punktā noteikts, ka Dome lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pieņem kārtējā sēdē
pēc iesnieguma saņemšanas, un, ka pēc domes lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek
pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai
izmaksāta Stopiņu novada kasē.
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu EUR 57,50 (piecdesmit septiņi euro 50 centi) apmērā pēc nodokļu
nomaksas, V.U., personas kods, deklarētā dzīvesvieta adrese, par “Stopiņu NHK”
komandas 1.vietu “Latvijas Sieviešu virslīgas čempionātā”.
2. Izmaksāt naudas balvu V.U. uz AS “Swedbank” norēķinu kontu.
3. Par pieņemto Lēmumu informēt:

3.1. Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departamentu;
3.2. V.U., uz e-pasta adresi.
4. Uzdot Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam
sagatavot informāciju par “Stopiņu NHK” komandas dalībniecēm, kuras ir deklarētas
Ropažu novadā
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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Par konkursa “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikumu
Ropažu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Ropažu novada
pašvaldības Garkalnes sporta centra vadītāja J. Silova (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums,
par finansiāla atbalsta piešķiršanu konkursam “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021”.
Lūgtais finansējums EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā.
Ropažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komiteja konstatēja:
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta centra budžetā ir paredzēti finanšu
līdzekļi šāda konkursa izdevumu segšanai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmā
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, un
ņemot vērā minēto Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansiālo atbalstu EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi)
apmērā Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta centra konkursa “Garkalnes
pagasta sporta laureāts 2021” norisei 2022.gada 26. februārī.
2. Apstiprināt konkursa “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikumu.
3.
Par pieņemto lēmumu informēt:
3.1. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes
departamentu.
3.2. Garkalnes sporta centru.
Pielikumā: “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikums.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
Pielikums

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67910518
novada.dome@ropazi.lv
Ulbrokā
2022.gada ____
APSTIPRINĀTS
ar Ropažu novada domes
2021. gada 12.janvāra lēmumu, protokols Nr. 24/2022, 2.§

Konkursa “GARKALNES PAGASTA SPORTA LAUREĀTS 2021” nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Konkursa “GARKALNES PAGASTA SPORTA LAUREĀTS 2021” nolikums nosaka
Ropažu novada pašvaldības domes apbalvojuma „Gada balva sportā” (turpmāk – Balva)
piešķiršanas un pretendentu izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba
organizāciju.
1.2. Balva ir augstākais apbalvojums sporta nozarē Garkalnes pagastā un ar to izsaka
atzinību un novērtē Garkalnes pagasta sporta dzīves lielākos sasniegumus pašvaldības,
valsts un starptautiskajā mērogā.
1.3. Balvas mērķis ir popularizēt sabiedrībā sporta pozitīvo ietekmi uz veselīgu dzīvesveidu
un apzināt, izvērtēt un apbalvot fiziskās un juridiskās personas par nozīmīgu ieguldījumu
un augstu rezultātu sasniegšanu sportā, veselīgas jaunās paaudzes izglītošanu un Ropažu
novada pašvaldības Garkalnes pagasta vārda popularizēšanu.
1.4. Balvu piešķir par kalendārajā gadā notikušajiem sporta pasākumiem Garkalnes pagastā
un Garkalnes pagastā reģistrētu sporta klubu un deklarēto sportistu sasniegumiem Latvijas
un starptautiskajās sacensībās.
2. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība
2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Garkalnes sporta centra vadītāja rīkojumu
izveidota konkursa komisija trīs cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija).
2.2. Pasākuma balvu fonds tiek apstiprināts ikgadējā budžetā un finansēts no kārtējā gada
Garkalnes pagasta sporta centra budžeta līdzekļiem.
2.3. Balvu, ar Komisijas lēmumu, var piešķirt:

2.3.1. nominācijā “Garkalnes pagasta sporta pasākums 2021”, ko pasniedz kopā ar
Goda rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR
un 3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu
nomaksas;
2.3.2. nominācijā “Uzlecošā zvaigzne 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3. v. 50,00
EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.2. nominācijā “Gada sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu, piemiņas
balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3. v. 50,00 EUR (divi
simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.3. nomināciju “Gada treneris 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu, piemiņas
balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00 EUR (divi
simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.4. nominācijā “Gada labākā komanda 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00
EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.5. nominācijā “Gada labākā jaunā sportiste 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda
rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un
3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu
nomaksas;
2.3.6. nominācijā “Gada labākais jaunais sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda
rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un
3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu
nomaksas;
2.3.7. nominācijā “Gada labākā sportiste 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00
EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.8. nominācijā “Gada labākais sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00
EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
2.4. Ja Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, konstatē, ka neviens no pretendentiem
neatbilst pieteiktās nominācijas kritērijiem, lēmums par Balvas piešķiršanu attiecīgajā
nominācijā netiek pieņemts.
2.5. Apbalvošanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam veidotā pasākumā.
Pasākuma norises izmaksas tiek finansētas no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Pasākuma organizatori, norises laiks un vieta
3.1. Konkursu organizē Garkalnes sporta centrs, sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību.

3.2. Pasākuma norises laiks un vieta ir 2022. gada 26.februāris, plkst. 18:00, Kultūras centrs
“Berģi”, Brīvības gatve 455, Rīga.
4. Konkursa norise
4.1. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai
„Gada balva sportā” pasniegšanas ceremonijā.
4.2. Informācija par pasākuma norisi var tikt atspoguļota Ropažu novada pašvaldības mājas
lapā, kā arī Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
4.3. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu
prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Apbalvojumam izvirzīto fizisko personu dati
un papildus informācija, kas ietverta apbalvojuma piešķiršanas apkopojumā, netiek
izpausta trešajām personām.
5. Konkursa dalībnieki un nominācijas
5.1. Konkursā var būt šādi dalībnieki:
5.1.1. Garkalnes pagastā deklarētie sportisti, komandu dalībnieki;
5.1.2. Garkalnes pagastu komandu pārstāvējušie sportisti un to treneri;
5.1.3. Garkalnes pagasta izglītības un sporta iestādēs strādājošie pedagogi;
5.1.4. Garkalnes pagastā reģistrēto sporta organizāciju pārstāvji;
5.1.5. citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas organizē sporta pasākumus
Garkalnes pagastā;
5.1.6. Garkalnes pagasta sporta attīstības veicinātāji un sportistu atbalstītāji.
5.2. Konkursā ir šādas nominācijas:
5.2.1. Garkalnes pagasta sporta pasākums;
5.2.2. uzlecošā zvaigzne;
5.2.3. gada treneris;
5.2.4. gada labākā komanda;
5.2.5. gada labākā jaunā sportiste;
5.2.6. gada labākais jaunais sportists;
5.2.7. gada labākā sportiste;
5.2.8. gada labākais sportists.
6. Konkursa pretendentu izvirzīšanas noteikumi.

6.1. Konkursa dalībniekus izvirza jebkurš Garkalnes pagasta iedzīvotājs, sporta
organizācija vai citas iestādes, aizpildot anketu par veikumu un sasniegumiem 2021.gadā
un norādot pieteikumā līdz 3 (trīs) labākajiem rezultātiem katrā no vērtēšanas kritērijiem.
6.2. Pieteikumi jāiesniedz no nolikuma apstiprināšanas līdz 2022.gada 5.februārim
Garkalnes pagasta pārvaldē vai aizpildot anketu Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.

7. Konkursa vērtēšanas kritēriji un noslēguma jautājumi.
7.1. Konkursā ir šādi vērtēšanas kritērīji:
7.1.1. rezultāti starptautiskās sacensībās (Olimpiskās, paraolimpiskās spēles,
Pasaules un Eiropas čempionāti un kausu izcīņas, Baltijas čempionāti un kausu
izcīņas);
7.1.2. rezultāti valsts mēroga sacensībās (Latvijas čempionāti un kausu izcīņas,
olimpiādes);
7.1.3. rezultāti starp novadu sacensībās (Pierīgas un Vidzemes reģiona sacensības,
sporta spēles, u.c.);
7.1.4. sporta veidu popularizēšana;
7.1.5. jauno sportistu iesaistīšana;
7.1.6. sporta veidu atbalstīšana.
7.2. Nominācijas „Gada labākais jaunais sportists 2021” un „Gada labākā jaunā sportiste
2021” pretendenti var būt jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
7.3. Nomināciju „Gada labākais sportists 2021”, „Gada labākā sportiste 2021”, „Gada
labākais jaunais sportists 2021”, „Gada labākā jaunā sportiste 2021” – pretendents tiek
izvirzīts, ņemot vērā dažāda mēroga sacensību rezultātus (7.1.1. – 7.1.3.apakšpunkts) gan
individuālajos sporta veidos, gan komandās startējušos sportistus, kas iekļauti Latvijas
izlases komandu sastāvā.
7.4. Nominācija „Gada treneris 2021” – pretendents var būt Garkalnes pagastā vai citviet
reģistrētā sporta organizācijā nodarbināts treneris, kurš dod būtisku ieguldījumu Garkalnes
pagasta popularizēšanā un, kura audzēkņi ir sasnieguši labus rezultātus dažāda mēroga
sacensībās (7.1.1. – 7.1.4.apakšpunkts) gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
7.5. Nominācija „Gada labākā komanda 2021” – pretendenti ir sporta spēļu vai citu sporta
veidu komanda, kas pārstāv Garkalnes pagastu vai Garkalnes pagasta sporta biedrību.

pielikums
konkursa “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikumam
PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA
1. Sporta veids:

2. Pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas gads / vai komandas nosaukums:

3. Nominācijas grupa (atzīmēt vienu):
Garkalnes pagasta sporta pasākums.
Uzlecošā zvaigzne.
Gada treneris.
Gada labākā komanda.
Gada labākā jaunā sportiste.
Gada labākais jaunais sportists.
Gada labākā sportiste.
Gada labākais sportists.

4. 2021. gada panākuma apraksts sportistiem, komandām, treneriem – lūdzu norādiet līdz
3
augstākajiem sasniegumiem, kas atbilst Latvijas (čempionāti, kausi u.c.), Eiropas,
starptautiskajam vai pasaules mērogam. Par izvirzīto kandidātu jāpievieno 5-10 foto un ja
ir iespējams videomateriāls.

Mērogs

Datums

Sacensības

Izcīnītā vieta

5. Anketas iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasts vai telefona numurs (lai nepieciešamības
gadījumā pēc papildus informācijas varētu ar Jums sazināties):

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.605
(prot. Nr.24/2022, 3.§)

Par Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

Bibliotēku likuma 21.panta otrā daļa nosaka, ka bibliotēkas lietošanas noteikumus
izstrādā, ievērojot šo likumu, citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas
dibinātājs.
Bibliotēkas likuma 21.panta pirmā daļa nosaka, ka bibliotēkas lietošanas noteikumi
reglamentē kārtību, kādā veicama bibliotekārā apkalpošana, kādā iespieddarbi un citi
dokumenti nododami lietotājiem un lietojami, nosaka bibliotēku bezmaksas un maksas
pakalpojumu veidus, bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, iespieddarbu
vai citu dokumentu vērtības, zaudējumu atlīdzības un kavējuma naudas noteikšanas un
atlīdzināšanas kārtību lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu sabojāšanas,
nozaudēšanas un citos gadījumos, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus.
Saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.panta trešo daļu ikviens bibliotēkas lietotājs
iepazīstināms ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem
pieejamās bibliotēkas telpās.
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 21.panta pirmo, otro un trešo daļu,
Ropažu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Apstiprināt Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus;
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas speciālistam, ievietot
Ropažu novada pašvaldības interneta vietnē www.ropazi.lv apstiprinātos
Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus;
3. Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītājai nodrošināt Vangažu pilsētas bibliotēkas
lietošanas noteikumu izvietošanu bibliotēkas lietotājiem pieejamās telpās;
4. Šo lēmumu izsniegt:
4.1. Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamentam;
4.2. Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļai;
4.3. Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītājai.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67910518
novada.dome@ropazi.lv
Ulbrokā

20___. gada ___. _______
Apstiprināts ar
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 12.janvāra lēmumu
(prot. Nr. 24/2022, 3.§)

Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Bibliotēku likuma 21.panta
otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vangažu pilsētas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka)
nodrošina pakalpojumu sniegšanu, krājuma, publisko datorsistēmu (turpmāk –
Datorsistēma) un interneta, datubāzu un informācijas sistēmu izmantošanu,
reģistrācijas kārtību, kā arī nosaka Bibliotēkas lietotāja (turpmāk – Lietotājs) tiesības
un pienākumus. Bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši
visiem Bibliotēkas Lietotājiem, kuri apmeklē Bibliotēku.
2. Bibliotēkas Lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas
sniegtos pakalpojumus un Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus. Juridiskā
persona pilnvaro fizisko personu veikt reģistrāciju juridiskās personas vārdā. Ar
juridiskām personām pēc nepieciešamības tiek slēgti sadarbības līgumi par informācijas
pakalpojumu nodrošināšanu.
3. Bibliotēkas Lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums un citi Latvijas
Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums, Bibliotēkas lietošanas
noteikumi.
4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un
apstiprina Ropažu novada dome.
5. Bibliotēkas darbiniekam ir pienākums iepazīstināt Lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem. Bibliotēkas lietošanas noteikumi izvietojami Bibliotēkas telpās
Lietotājiem pieejamā vietā un Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ropazi.lv.
II. Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas kārtība
6. Reģistrējoties Bibliotēkā, personai jāaizpilda un jāiesniedz Lietotāja reģistrācijas
iesniegums (turpmāk – Iesniegums), uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar
fotogrāfiju un personas kodu. Reģistrējoties attālināti, sava identitāte jāapliecina
elektroniski ar kādu no e-identitātes apliecināšanas veidiem - mobilā lietotne eParaksts
mobile, personas apliecība – eID karte, eParaksta karte.
7. Iesniegums Lietotāja reģistrācijai ir pieejams Bibliotēkā un Ropažu novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.ropazi.lv, to iespējams nosūtīt uz Bibliotēku ar e-pasta
vangazi.biblioteka@ropazi.lv starpniecību (pielikums Nr.1).
8. Bibliotēkas darbinieks reģistrē Lietotājus Bibliotēkas informāciju sistēmā,pamatojoties
uz iesniegumu (pielikums Nr.1) un personas uzrādīto personu apliecinošu dokumentu.
Ja Lietotājs ir juridiska persona, tā uzrāda pilnvaru, kurā pilnvaro fizisko personu veikt
reģistrāciju juridiskās personas vārdā.
9. Ja Lietotājs ir vecumā līdz 16 gadiem, Bibliotēkas darbinieks reģistrē Lietotāju
Bibliotēkas informāciju sistēmā, pamatojoties uz personas uzrādīto personu apliecinošu

dokumentu un viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu galvojumu (pielikums Nr.2).
10. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
11. Reģistrējoties Bibliotēkā, personai vai tās Likumiskajam pārstāvim jāiepazīstas ar
Noteikumiem un ar savu parakstu Iesniegumā ir jāapliecina šo Noteikumu ievērošana
un jāapstiprina, ka ir informēts par personas datu apstrādi, kuru veic Bibliotēka
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un Noteikumu 39.punkta prasībām.
12. Reģistrētam Lietotājam viena mēneša laikā tiek sagatavota un izsniegta Bibliotēkas
Lietotāja karte (turpmāk – Lietotāja karte), kas ir personisks dokuments un nevar tikt
nodota izmantošanai citai personai. Bibliotēkas apmeklējuma laikā Lietotājam karte
jāuzrāda Bibliotēkas darbiniekam. Lietotājam arī ir iespēja izmantot digitālo Lietotāja
karti.
13. Lietotājam Bibliotēkas darbinieks piešķir Lietotāja autorizācijas datus (lietotājvārdu un
paroli) attālinātajai piekļuvei savam Bibliotēkas Lietotāja kontam, izmantojot
Bibliotēkas elektronisko katalogu.
14. Lietotājam ir pienākums paziņot Bibliotēkai par izmaiņām Bibliotēkas lietotāja
reģistrācijas iesniegumā noradītajā kontaktinformācijā kārtējā apmeklējuma reizē.
15. Lietotājam, kas nav Ropažu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, ir tiesības

izmantot Bibliotēkas krājumu uz vietas.
III. Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas kārtība
16. Bibliotēka pakalpojumus sniedz Bibliotēkas darba laikā.
17. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas.
18. Bibliotēkas pamatpakalpojumi:
18.1.
Bibliotēkas apmeklēšana un Lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk.
Datorsistēmu, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu
publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, Lietotāja reģistrācija
Bibliotēkā, Lietotāja kartes izsniegšana, iespieddarbu un citu elektronisko
dokumentu (turpmāk – Izdevumi) izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz
vietas Bibliotēkā;
18.2.
Lietotāju apmācība, konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem,
citiem informācijas resursiem un informācijas meklēšanas sistēmām, kā arī to
izmantošana;
18.3.
bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana tradicionālā
un digitālā (elektroniskā) veidā;
18.4.
Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi un programmas,
kas popularizē Bibliotēku, literatūru un zināšanu apguvi.

19. Papildus pamatpakalpojumiem Bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus – kopēšanu,
izdrukas no datora, u.c. pakalpojumus atbilstoši Autortiesību likuma prasībām un
saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojuma cenrādi (pielikums Nr.3).
20. Izdevumus no Bibliotēkas krājuma, Lietotājs var rezervēt, ierodoties personīgi
Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski.
21. Bibliotekārs telefoniski vai elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu informē Lietotāju
par rezervēto iespieddarbu vai citu informācijas nesēju pieejamību Bibliotēkā.
22. Rezervētos Izdevumus Lietotājam jāsaņem Bibliotēkā 3 (trīs) darba dienu laikā no
informācijas sniegšanas Lietotājam par rezervējuma pieejamību. Ja Lietotājs 3 (trīs)
darba dienu laikā neierodas saņemt rezervēto Izdevumu, Bibliotēka Izdevuma
rezervējumu atceļ.
23. Bibliotēkā saņemtie Izdevumi Lietotājam jānodod līdz lietošanas termiņa beigām.
Lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ja saņemtos Izdevumus nepieprasa citi
Lietotāji. Kopējais lietošanas termiņš vienam iespieddarbam nedrīkst pārsniegt divus
mēnešus no tāizsniegšanas brīža.
24. Ja Bibliotēkas Lietotājs nav laicīgi nodevis iespieddarbus vai citus elektroniskos
izdevumus, tai skaitā kādā no Pierīgas reģiona bibliotēkām, Lietotājam iespieddarbi un
citi informācijas nesēju Izdevumi netiek izsniegti ārpus Bibliotēkas telpām.
25. Par Izdevumu nodošanas termiņa neievērošanu Lietotājam noteikta kavējuma nauda par
katru nokavēto dienu EUR 0,03 par vienu eksemplāru.
26. Paaugstināta pieprasījuma Izdevumi tiek izsniegti rindas kārtībā.
27. Lietotājam līdzņemšanai izsniegto izdevumu maksimālais lietošanas termiņš:
27.1.

grāmatām – 30 dienas;

27.2.

jaunieguvumiem un paaugstināta pieprasījuma izdevumiem – 14 dienas;

27.3.
laikrakstiem, žurnāliem,
dokumentiem – 14 dienas.

nozaru

iespieddarbiem,

audiovizuālajiem

28. Līdzņemšanai izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus:
28.1.

grāmatu 5 eksemplārus;

28.2.
laikrakstu, žurnālu, nozaru iespieddarbu, audiovizuālo dokumentu 5
eksemplārus;
28.3.

jaunieguvumu, paaugstināta pieprasījuma izdevumu 2 eksemplārus.

29. Izdevumu izsniegšana/saņemšana tiek reģistrēta automatizēti Bibliotēkas informācijas
sistēmas (BIS) ALISE datubāzē.
30. Lietotājiem ar autorizācijas datiem Bibliotēka nodrošina sadarbības iespējas:
30.1.
piekļūt datiem par savu statusu sistēmā (izsniegtie Izdevumi, termiņi,
rezervētie Izdevumi, atgādinājumi, izsniegumu un atgādinājumu vēsture);
30.2.

pieteikties rindā uz Izdevumiem no Bibliotēkas krājuma;

30.3.

pasūtīt Izdevumus no Bibliotēkas krājuma;

30.4.

prasīt Izdevumu termiņu pagarinājumus.

31. Bibliotēkas krājumā neesošu Izdevumu un nepieciešamās informācijas pieprasīšanu
bibliotekārs var pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām Starpbibliotēku abonementa
(turpmāk – SBA) kārtā.
32. Lietotājs sedz Bibliotēkai izdevumus par Izdevumu piegādi SBA kārtā saskaņā ar pasta
pakalpojuma tarifiem.
IV. Bibliotēkas lietotāja tiesības
33. Lietotājs ir tiesīgs saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem:
34.1. izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas;
34.2. bez maksas izmantot publiski pieejamās Datorsistēmas, internetu un
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus, ievērojot Bibliotēkas Publisko
datorsistēmu, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu
izmantošanas kārtība Vangažu pilsētas bibliotēkā. (pielikums Nr.4);
34.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas
resursiem;
34.4.

saņemt lasīšanai Izdevumus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma;

34.5.

izmantot SBA, ja Bibliotēkā vajadzīgo Izdevumu nav;

34.6.

prasīt Izdevumu rezervēšanu noteiktā kārtībā;

34.7. prasīt un saņemt čeku ar izsniegto Izdevumu sarakstu un nodošanas
termiņiem;
34.8.

izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

34.9. iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas krājuma papildināšanai un pakalpojumu
attīstībai;
34.10. iesniegt ierosinājumus un sūdzības par Bibliotēkas darbu Vangažu pilsētas
bibliotēkas vadītājai.
34. Bibliotēkas Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez Lietotāja

piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot
likumos paredzētos gadījumus.
V. Bibliotēkas lietotāja pienākumi
35. Bibliotēkas Lietotāja pienākumi:
36.1. ierodoties Bibliotēkā, uzrādīt Bibliotēkas Lietotāja karti, ja Lietotāja karte nav
- personu apliecinošu dokumentu. Kartes nozaudēšanas vai bojājuma
gadījumā nekavējoties jāinformē Bibliotēka;
36.2.

virsdrēbes un somas atstāt speciāli tam paredzētā vietā;

36.3. saudzēt Bibliotēkas krājumā esošos Izdevumus. Par tajos pamanītajiem
bojājumiem un trūkumiem informēt bibliotekāru;

36.4.

sekot līdzi Bibliotēkas izsniegto Izdevumu nodošanas termiņiem;

36.5. brīvpieejas Izdevumus Lietotājs pēc to izmantošanas novieto tiem speciāli
paredzētā vietā vai nodod bibliotekāram;
36.6. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas Izdevumus, kuru saņemšanu viņš
nav noformējis pie bibliotekāra.
36.7. nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas Izdevumus Lietotājam jāaizstāj ar
identiskiem vai Bibliotēkas atzītiem satura un cenas ziņā līdzvērtīgiem
Izdevumiem. To vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām
cenām.
36.8. jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie
uzvedības noteikumi: troksnis, sarunas un cita veida darbības, kas var būt
traucējošas pārējiem Lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam;
36.9. aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt Bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus
materiālus zaudējumus Bibliotēkai. Par nodarītajiem zaudējumiem Lietotājs atbild
Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
36. Par Bibliotēkas Lietotāju līdz 16 gadu vecumam, kas attiecas uz Bibliotēkas Lietotāja
pienākumiem, ir atbildīgi viņu vecāki vai Likumiskais pārstāvis.
37. Bibliotēkas Lietotājam jāievēro ugunsdrošības noteikumi un nekavējoties jāpamet
Bibliotēkas telpas ugunsdrošības signalizācijas trauksmes gadījumā.
38. Bibliotēkas darbinieks var izraidīt no Bibliotēkas telpām Lietotāju, kurš neievēro
Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem Lietotājiem vai Bibliotēkas
darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā
stāvoklī un izskatā, psihotropo, alkoholisko, narkotisko vielu ietekmē vai bojā
Bibliotēkas inventāru. Bibliotēkas darbinieks gadījumos, kad netiek ievēroti
Bibliotēkas lietošanas noteikumi vai ņemti vērā Bibliotēkas darbinieka aizrādījumi, ir
tiesīgs par to informēt pašvaldības policiju.

VI. Bibliotēkas lietotāja personas datu apstrāde
39. Bibliotēka un tās darbinieki rūpējas par Bibliotēkas Lietotāju personu datu aizsardzību
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada
27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu
apstrādes jomā.
40. Personas datu apstrādes mērķis ir Bibliotēkas sniegto pakalpojumu nodrošināšana un
izpilde Bibliotēkas Lietotājam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajām funkcijām, sabiedrības informēšana par Bibliotēkas darbību un
notiekošajām aktivitātēm.
41. Bibliotēka Lietotāja personas datus apstrādē izmanto:
42.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu – nepieciešams personas nepārprotamai

identifikācijai, lai varētu nodrošināt Bibliotēkas pakalpojumus;
42.2. dzimšanas datējumu – nepieciešams Bibliotēkas pakalpojumu
nodrošināšanai, galvojuma nodrošināšanai nepilngadīgiem Lietotājiem līdz 16 gadu
vecumam, kā arī statistikai. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Bibliotēkai katru gadu
ir jāsniedz apkopotā veidā informācija par nepilngadīgo un pieaugušo Lietotāju
skaitu;
42.3. dzīves vietas adresi – nepieciešama oficiālai saziņai, gadījumos, kad ar
Lietotāju nav iespējams sazināties, kā arī iespējamajai Izdevumu piegādei mājās;
42.4. kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa numurs) – operatīvai saziņai, lai
Bibliotēkai būtu iespēja nosūtīt paziņojumus par Izdevumu rezervācijas izpildi un
Izdevumu lietošanas termiņa beigām;
42.5. informāciju par nodarbošanos, mācību iestādi un klasi – nepieciešama
Lietotāja sastāvam atbilstoša Bibliotēkas krājuma satura komplektēšanai un
konkrētas mērķauditorijas izstrādātai informācijai bibliotekāros pakalpojumu jomā;
42.6. Likumiskā pārstāvja personas datus (vārds, uzvārds), kontaktinformāciju –
nepieciešama, ja Lietotājs ir jaunāks par 16 gadiem. Bērna personas datu apstrāde
ir likumīga tikai tad un tādā apmērā, ja piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi
persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu. Kontaktinformācija (e-pasts vai
tālrunis) tiek izmantota neatliekamai saziņai par bērnu;
42.7. videonovērošanas dati (personas attēls – izskats, personas rīcības veids –
uzvedība, personas attēla ieraksta vieta un laiks) – nepieciešama likumpārkāpumu
novēršanai un atklāšanai, identificējot nodarīto kaitējumu, zaudējumu un personu,
kas to izdarījusi.
42. Bibliotēkas Lietotāja personas dati tiek dzēsti:
42.1. pēc Lietotāja pieprasījuma, ja Lietotājam nav nenokārtotu saistību pret kādu no
Pierīgas reģiona bibliotēkām;
42.2. ja Lietotājs nav izmantojis nevienas Pierīgas reģiona bibliotēkas pakalpojumus 5
(piecus) gadus. Papīra dokumenti (Iesniegums) tiek atbilstoši iznīcināti nākamajā
kalendārajā gadā pēc statistikas datu apkopošanas;
42.3. ja Lietotājs Bibliotēkas pakalpojumus neizmanto 5 gadus, bet Lietotāja datos ir
piezīme par neatdotu Bibliotēkas Izdevumu, tad Lietotāja dati tiek glabāti vēl 2
gadus pēc piezīmes izdarīšanas viņa datos;
42.4. saņemot dokumentālu apliecinājumu par Lietotāja nāves faktu.
43. Bibliotēkas rīkoto pasākumu un citu aktivitāšu laikā notiek fotografēšana un filmēšana,
kur identificējami konkrētu Bibliotēkas Lietotāju personas dati (piem., attēls, vārds,
uzvārds) sabiedrības informēšanas un Bibliotēkas popularizēšanas nolūkos.
Fotogrāfijas/video var tikt publicēti tīmekļa vietnēs: www.ropazi.lv,
www.facebook.com/vangazubiblioteka, informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un citos
informatīvajos kanālos, ievērojot samērīgumu starp sabiedrības interesēm un personas
cilvēktiesību aizskārumu.

Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikumi
1. pielikums: Iesniegums Lietotāja reģistrācijai Vangažu pilsētas bibliotēkā.

2. pielikums: Iesniegums – galvojums nepilngadīga Lietotāja reģistrācijai Vangažu
pilsētas bibliotēkā.
3. pielikums: Vangažu pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumu veidi un cenas.
4.

pielikums: Publisko datorsistēmu, interneta un vispārpieejamo elektroniskās
informācijas resursu izmantošanas kārtība Vangažu pilsētas bibliotēkā.

Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītāja

Vineta Bordāne

Pielikums Nr.1 2022.gada
Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem (lēmums Nr.

Vangažu pilsētas bibliotēkai
Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iesniegums Lietotāja reģistrācijai
Lūdzu reģistrēt mani
(vārds, uzvārds)
Personas kods

Vangažu pilsētas bibliotēkā.

-

Adrese
Tālruņa numurs

E-pasts

Nodarbošanās (apvilkt atbilstošo variantu):
o strādājošais,
o studējošais,
o pensionārs/e,
o cits
Ar Ropažu novada Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies un uzņemos
atbildību par savlaicīgu iespieddarbu un citu materiālu atdošanu un saglabāšanu. Apņemos segt
materiālos zaudējumus par Bibliotēkai nodarīto kaitējumu, ja tie radušies manas rīcības rezultātā.
Mana sniegtā informācija ir patiesa.
Esmu informēts par Bibliotēkas lietotāju datu apstrādi:
Bibliotēka apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos Bibliotēkas
lietotāja un viņa aizbildņu personas datus, strikti ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula) un Personas datu apstrādes likuma
prasības un personas datu aizsardzības principus.
Esmu informēts, ka minēto personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis ir Regulas 6. panta 1. punkta
b apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja viena no pusēm ir datu subjekts, izpildei
vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un 9. panta 2. punkta b
apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta
konkrētas tiesības – bibliotēkas funkciju nodrošināšanai.
Esmu informēts, ka minētie personas dati tiek apstrādāti manuāli, programmā ALISE. Personas dati var tikt
nodoti pašvaldībai, vai citām institūcijām, ja tas nepieciešams augstākminētā mērķa realizācijai.
Ar šo piekrītu, ka apmeklējot bibliotēku (ar mērķi- informēt sabiedrību par bibliotēkas aktivitātēm,
publicitātes nodrošināšanai, iestādes vēstures veidošanai), bibliotēkas apmeklētājs var tikt fotografēts un/vai
filmēts un fotogrāfijas un/vai videomateriāls var tikt ievietots sociālajos un/vai Ropažu novada pašvaldības
plašsaziņas līdzekļos, vai nosūtīts projektu sadarbības partneriem, ar kuriem ir noslēgti līgumi, konkrēti
atrunājot personas datu aizsardzības prasības. Materiāli var tikt iekļauti novadpētniecības materiālos,
saglabāti bibliotēkas arhīvā un vēsturiskiem datiem, izmantoti mācību stundu un pasākumu analīzei,
ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem iestādes dokumentos. Ja Bibliotēkas lietotājs nevēlas, ka tiek publiskoti
augstāk minētie Bibliotēkas lietotāja personas dati, aicinām iepriekš interesēties un izvērtēt savu dalību
pasākumos un aktivitātēs, kuru informāciju paredzēts publiskot.
Esmu informēts un piekrītu, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, bibliotēkas īpašuma aizsardzībai,
bibliotēkā notiek videonovērošana.

.§.)

Ar šo apliecinu, ka man izskaidrotas tiesības un kārtība, kādā varu pieprasīt tiesības piekļūt saviem
un/vai sava pārstāvamā personas datiem, tiesības iebilst datu apstrādei, pieprasīt to labošanu, un
dzēšanu, kā arī atsaukt doto piekrišanu – iesniedzot pamatotu rakstveida iesniegumu Vangažu pilsētas
bibliotēkā, Meža ielā 1, Vangaži, LV-2136 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu
elektronisko parakstu, uz e-pastu: vangazu.biblioteka@ropazi.lv
Datums
Lasītāju kartes numurs _

Paraksts

Pielikums Nr.2 2022.gada
Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem (lēmums Nr.

.§.)

Vangažu pilsētas bibliotēkai
Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iesniegums – galvojums nepilngadīga Lietotāja reģistrācijai
Lūdzu reģistrēt manu________________________________________________________________
(dēlu/meitu - bērna vārds, uzvārds, personas kods)

Vangažu pilsētas bibliotēkā.
Mācību iestāde, klase _____________________________________________________________
Adrese, tālruņa nr.

______________________

Es,
( galvotāja vārds, uzvārds)

Tālruņa numurs

E-pasts

ar Ropažu novada Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies un
uzņemos atbildību par savlaicīgu iespieddarbu un citu materiālu atdošanu un saglabāšanu. Apņemos
segt materiālos zaudējumus par Bibliotēkai nodarīto kaitējumu, ja tas radies mana nepilngadīgā
bērna rīcības rezultātā.
Mana sniegtā informācija ir patiesa.

Neiebilstu / iebilstu, ka mans bērns izmanto datora un interneta pakalpojumus bibliotēkā.
(vajadzīgo pasvītrot)
Esmu informēts par Bibliotēkas lietotāju datu apstrādi:
Bibliotēka apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos Bibliotēkas lietotāja un viņa
aizbildņu personas datus, strikti ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(turpmāk tekstā – Regula) un Personas datu apstrādes likuma prasības un personas datu aizsardzības principus.
Esmu informēts, ka minēto personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis ir Regulas 6. panta 1. punkta b apakšpunkts:
apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja viena no pusēm ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu
subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un 9. panta 2. punkta b apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu
pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības – bibliotēkas funkciju nodrošināšanai.
Esmu informēts, ka minētie personas dati tiek apstrādāti manuāli, kā programmā ALISE. Personas dati var tikt nodoti
pašvaldībai, vai citām institūcijām, ja tas nepieciešams augstāk minētā mērķa realizācijai.
Ar šo piekrītu, ka, apmeklējot bibliotēku (ar mērķi- informēt sabiedrību par bibliotēkas aktivitātēm, publicitātes
nodrošināšanai, iestādes vēstures veidošanai), bibliotēkas apmeklētājs var tikt fotografēts un/vai filmēts un fotogrāfijas
un/vai videomateriāls var tikt ievietots sociālajos un/vai Ropažu novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos, vai nosūtīts
projektu sadarbības partneriem, ar kuriem ir noslēgti līgumi, konkrēti atrunājot personas datu aizsardzības prasības. Materiāli
var tikt iekļauti novadpētniecības materiālos, saglabāti bibliotēkas arhīvā un vēsturiskiem datiem, izmantoti mācību stundu
un pasākumu analīzei, ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem iestādes dokumentos. Ja Bibliotēkas lietotāja aizbildņi
nevēlas, ka tiek publiskoti augstāk minētie Bibliotēkas lietotāja personas dati, aicinām iepriekš interesēties un izvērtēt bērna
dalību pasākumos un aktivitātēs, kuru informāciju paredzēts publiskot.
Esmu informēts un piekrītu, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, bibliotēkas īpašuma aizsardzībai bibliotēkā notiek
videonovērošana.
Ar šo apliecinu, ka man izskaidrotas tiesības un kārtība, kādā varu pieprasīt tiesības piekļūt saviem un/vai sava
pārstāvamā personas datiem, tiesības iebilst datu apstrādei, pieprasīt to labošanu un dzēšanu, kā arī atsaukt doto
piekrišanu – iesniedzot pamatotu rakstveida iesniegumu Vangažu pilsētas bibliotēkā, Meža ielā 1, Vangaži, LV-2136 vai

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: vangazu.biblioteka@ropazi.lv

Datums
Lasītāju kartes numurs _

Paraksts

Pielikums Nr.3 2022.gada____________
Vangažu pilsētas bibliotēkas noteikumiem
(lēmums Nr.____. §.)

Vangažu pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumu veidi un cenas*
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.

Pakalpojumu veids
Kopēšanas pakalpojumi
Kopijas no bibliotēkas krājuma
Kopijas no apmeklētāju dokumentiem
formāts A4 - 1 lpp.
formāts A4 - 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)
formāts A3 - 1 lpp.
formāts A3 - 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)
Izdruka no datora
Melnbalta izdruka
formāts A4 - 1 lpp.
Krāsaina izdruka
formāts A4 - 1 lpp.
Skenēšana
Laminēšana
formāts A4 - 1 lpp.
formāts A5 - 1 lpp.
mazāki formāti
Termoiesiešana
Dokumentu iesiešana ar spirāli
līdz 100 lpp.
vairāk par 100 lpp.
Citi pakalpojumi
Starpbibliotēku abonementa izmantošana

7.1.

Cena bez
PVN**
bezmaksas
0,10
0,18
0,20
0,36

0,10
0,30
bezmaksas
1,00
0,50
0,40
1,00
1,50
2,00
pēc pasta
pakalpojuma
izmaksām

*Ropažu novada pašvaldības Bibliotēkās noteiktas vienotas maksas pakalpojumu cenas
un tiek nodrošinātas atbilstoši katras Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājuma iespējām.
**Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma
52.panta pirmās daļas 17.punkta “e” apakšpunktu.

Pielikums Nr.4
2022.gada
Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem (lēmums Nr.
.§.)

Publisko datorsistēmu, interneta un vispārpieejamo
elektroniskās informācijas resursu izmantošanas
kārtība Vangažu pilsētas bibliotēkā.
1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Lietotāji izmanto Publisko datorsistēmu,
interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
2. Bibliotēkas Lietotājam bez maksas tiek nodrošināta pieeja datoriem, printeriem,
kopētājiem, skeneriem un citām iekārtām (turpmāk – Datorsistēma) un internetam.
3. Par Datorsistēmu un interneta Lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar
datora lietošanas pamatzināšanām.
4. Pirmo reizi reģistrējoties Bibliotēka, Lietotājs iepazīstas ar šiem noteikumiem, ko
apliecina ar parakstu.
5. Datorsistēmu un interneta izmantošana ir bezmaksas pakalpojums.
6. Lietotājs var rezervēt darba vietu uz konkrētu laiku, bet ne ilgāk kā vienu stundu
vienā reizē. Ja lietotājs datoru izmanto mācību nolūkos, tad tas var tikt pagarināts
līdz divām stundām.
7. Kavējot ilgāk par 10 minūtēm, reģistrētā persona zaudē datora lietošanas tiesības
rezervētajā laikā.
8. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, Lietotājam jāvēršas
pie Bibliotēkas darbinieka.
9. Datora un interneta Lietotāja tiesības:
9.1.

izmantot datorus rezervētajā laikā;

9.2.

izmantot datorā esošās datorprogrammas;

9.3.
saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu
DVD, USB,ZIBATMIŅAS U.C. );
9.4.

nesējos

(CD,

saņemt Bibliotēkas darbinieka konsultācijas neskaidrību gadījumā;

veikt dokumentu kopēšanu, izdrukas un skenēšanu saskaņā ar Bibliotēkas
darbinieku un Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi (Pielikums Nr.3);

9.5.

10. Bibliotēkas lietotājam jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības
noteikumi (neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas,
kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.).
11. Ja Lietotājs ir saglabājis datnes cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par saglabāto
datņu drošību un konfidencialitāti.

12. Par programmas kļūdām vai bojātu aparatūru lietotājam nekavējoties jāinformē
Bibliotēkas darbinieks.
13. Lietotājam aizliegts:
13.1.
ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu,
pārstartēt datoru,kad traucēta tā darbība;
13.2.

mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

13.3.

pieslēgt personīgo datortehniku Bibliotēkas lokālajam tīklam;

13.4.

lietot pārtikas produktus datoru izmantošanas vietās;

13.5.
vienlaicīgi atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem, izņēmuma
gadījumos varatrasties arī vairāki, bet saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
13.6.

pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām rokām;

13.7.
apmeklēt neētiska satura interneta adreses (pornogrāfiska, uz
vardarbību vērsta
u.c. satura saites);
13.8.
trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi
traucēt cituLietotāju vai Bibliotēkas darbinieku darbu.
14. Darbu beidzot, Lietotājam jāaizver lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un
jāinformē Bibliotēkas darbinieks par Darba beigšanu.
15. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisīts bojājums ir
jākompensē pašam Lietotājam atbilstoši LR likumdošanai.
16. Ierobežojumi:
16.1.
izdrukas drīkst veikt, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku un
apmaksājot pakalpojumu saskaņā ar Vangažu pilsētas bibliotēkas maksas
pakalpojuma cenrādi (Pielikums nr.3);
16.2.
personas, kurām nav nekādu iemaņu darbā ar datoru, Bibliotēkas
darbinieki neapmāca, bet konsultē;
16.3.
datorsistēmu un interneta izmantošana tiek pārtraukta 15 minūtes pirms
Bibliotēkas darba laika beigām.
17. Par Publisko datorsistēmu, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas
resursu izmantošanas kārtības neievērošanu var tikt ierobežota vai pārtraukta
datoru izmantošana.

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.606
(prot. Nr.24/2022, 4.§)

Par V.U. (01.11.2021.) iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11.11.2021. saņemto V.U.,
personas kods, deklarētā dzīves vieta adrese, iesniegumu par īres līguma pagarināšanu
sociālajā dzīvoklī, adrese, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies
30.11.2021.
( Pielikums: V.U. iesnieguma kopija, izziņas par atbilstību trūcīgas
mājsaimniecības statusam kopija )
Ņemot vērā, ka V.U. ir mazaizsargāta persona (vecuma pensionārs) un trūcīga
persona, ko apliecina 05.07.2021. Sociālā dienesta izsniegtā izziņa Nr.2021/3-4.1/95
par atbilstību trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš bija no 01.07.2021.
līdz 31.12.2021., un 03.01.2022. izsniegtā izziņa Nr.22/3-3.1/1 par atbilstību
trūcīgas personas statusam, kuras darbības termiņš ir no 01.01.2022. līdz
30.06.2022., kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem,
un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav
zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”, un pamatojoties uz Ropažu novada domes
24.09.2014. lēmumu Nr.19, 28.§ „Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamās telpas
īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, noteikšanu”
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības adrese, īres līgumu ar V.U. uz laiku no
01.12.2021. līdz 31.05.2022.
2. V.U. noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža ar Ropažu
novada pašvaldību , Institūta iela -1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,
LV 2135.
3. V.U. maksāt par īri ¼ no kopējās īres maksas un ¼ apsaimniekošanas maksas, ½
par apkuri, kas noteikta attiecīgās kategorijas dzīvokļiem pašvaldībā.
4. Pamatojoties uz Ropažu no vada domes 10.12.2020. lēmumu Nr.1 (prot.Nr.23) un
Ropažu novada pašvaldības domes 29.12.2021. lēmumu Nr.596 (prot. Nr.22/2021,
51.§) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”, par
atkritumu izvešanu maksāt ½ no kopējās maksas par personu.
5. Samaksu par īri un visiem komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju veikt
Ropažu pagasta pārvaldes kasē, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
6. Par apkuri jāmaksā ½ no aprēķinātās summas istabai adrese, pēc dzīvokļu īpašnieku
biedrības “12 BRILJANTI” piestādītā rēķina.
7. Par elektroenerģijas un gāzes pakalpojumu sniegšanu V.U. maksā daļu, ko aprēķina
dalot īrnieku skaitu.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- V.U., adrese;
- Biedrībai “12 BRILJANTI”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135;
- Ropažu novada Sociālajam dienestam , e-pasts: sociālais.dienests @ropazi.lv;
- Ropažu pagasta pārvaldei : ropazi@ropazi.lv;

- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departamentam;
- Ropažu novada pašvaldības Juridiskā , publisko iepirkumu un personāla vadības
departaments
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones ielā
1A, Rīgā LV 1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.607
(prot. Nr.24/2022, 5.§)

Par V.U. / 23.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 23.12.2021. saņemto V.U., iesniegumu ar
reģistrācijas Nr. RN/2021/4.1-1/3021, par dzīvojamās telpas adrese, īres līguma
pagarināšanu, konstatēts:
[1] Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 3/19-1, adrese, ar V.U. un Ropažu novada
pašvaldības aģentūru “Saimnieks”, noslēgts 2019. gada 2. janvārī ar termiņu
pagarinājumiem līdz 02.01.2022. Atbilstoši Ropažu novada pašvaldības aģentūras
“Saimnieks”” grāmatvedības datiem, maksājumi par dzīvojamo telpu īri,
apsaimniekošanu un sniegtajiem pakalpojumiem nav veikti atbilstoši noslēgtā līguma
nosacījumiem (parāds 206,78 EUR).
[2] 2019. gada 3. jūnijā Dzīvojamās telpas īres līgums ar V.U. tika noslēgts
pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, piešķirot
palīdzību kā pilngadību sasniegušai, bez vecāku gādības palikušai personai.
[3] Atbilstoši Ropažu novada Stopiņu pagasta Sociālajam dienesta sniegtajai
informācijai iesniedzējam nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statuss.
[4] Iesniedzēja deklarētā dzīvesvieta no 2019. gada 10. februāra ir adrese.
[5] Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 6. pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
vienīgais lietošanas pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, šī likuma 9.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz
noteiktu termiņu
Ropažu novada dome nolemj:
1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.U., adrese, ar termiņu līdz 09.02.2024.
2. V.U. dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt Ropažu novada pašvaldības aģentūra
„Saimnieks” Apsaimniekošanas un remonta nodaļā, viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā,
Baldones ielā 1A.
Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments,
kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no
dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments,

kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.608
(prot. Nr.24/2022, 6.§)

Zemes nomas līgumu pagarināšana par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu nov.
Ropažu novada pašvaldībā 20.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums nr. RN/2021/4.1.-1/2963 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža,
Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošā garāža Z-17.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0035 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-17 lietotājam
V.U>, zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,

Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0035 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-17. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas
3. Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.609
(prot. Nr.24/2022, 7.§)

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 16.12.2021. iesniegts un reģistrēts zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 80840080485 nomnieka V.U. iesniegums ar lūgumu pagarināt
zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485,
“Straumēni 4”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka
lietošanā esošās garāža Z- 8.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0025 ha platībā tiek iznomāta Zemes vienība tiek
iznomāta garāžas Z-8 lietotājam V.U., zemes nomas līgums no 01.01.2017. līguma
termiņš 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485. Zemes nomas līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas
3.Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.610
(prot. Nr.24/2022, 8.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 17.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums Nr.RN/2021/4.1-1/2926 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža,
Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošā garāža Z-10.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0027 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-10 lietotājam,
zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.

Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0027 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-10. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3.Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.611
(prot. Nr.24/2022, 9.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 16.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums nr. RN/2021/4.1.-1/2687 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža,
Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošās garāža Z-5.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni 4”,
Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0030 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-5 lietotājam
V.U., zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0030 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-5. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas
3. Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.612
(prot. Nr.24/2022, 10.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 20.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu nov.
uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošās garāža Z- 21.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0026 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-21 lietotājam
V.U., zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,

Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0026 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-21. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas
3. Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.613
(prot. Nr.24/2022, 11.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 20.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums Nr.RN/2021/4.1.-1/2951 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža,
Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošās garāža Z-9.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0028 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-9 lietotājam
V.U., zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.
2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas

maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0025 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-9. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas
3. Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.614
(prot. Nr.24/2022, 12.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
nov.
Ropažu novada pašvaldībā 28.12.2021. iesniegts un reģistrēts nomnieka V.U.
iesniegums Nr.RN/2021/4.1.-1/3093 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80840080485, “Straumēni 4”, Zaķumuiža,
Ropažu pagasts, Ropažu nov. uz kuras atrodas nomnieka lietošanā esošās garāža Z-6.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts:
1. Izskatot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, “Straumēni
4”, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,3129 ha platībā pieder pašvaldībai uz tās novietotas pārvietojamās
metāla garāžas. Zemes vienība 0,0028 ha platībā tiek iznomāta garāžas Z-6 lietotājam
V.U., zemes nomas līgums no 01.01.2017. termiņš beidzas 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļas sniegto informāciju nomniekiem nav zemes nomas maksas parādu uz lēmuma
sagatavošanas brīdi.

2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi un 8.punktu, par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas
līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu
vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā
noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktā noteiktajam, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo
noteikumu 5.punktā minēto).
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.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un 17.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar V.U., par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, 0,0028 ha platībā uz kuras novietota garāža Nr. Z-6. Zemes nomas
līguma termiņu nosakot no 01.01.2022. līdz 31.12.2027.
2. Zemes nomas līgumu ar Ropažu novada pašvaldību noslēgt viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
3. Nomas maksa noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka, kā 28 EUR gadā.
4.Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes
nomas līguma termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.615
(prot. Nr.24/2022, 13.§)

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Stopiņu novada domes 02.06.2021.
lēmumā Nr.112 (protokols Nr.112 1.9.p.) ,,V.U. (adrese iesnieguma
reģ.Nr.1263 par zemes piešķiršanu nomā’’
Stopiņu novada dome 02.06.2021. pieņēma lēmumu Nr.112 (protokols Nr.112 1.9.p.)
,,Par V.U. (adrese iesnieguma reģ.Nr.1263 par zemes piešķiršanu nomā’’.

Pārbaudot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka lēmuma lemjošajā daļas
1.punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot neprecīzu iznomājamā nekustamā
īpašuma kadastra apzīmējumu un platību. Minētā pārrakstīšanās kļūda nemaina lēmuma
būtību.
Stopiņu novada domes 02.06.2021. lēmuma protokola Nr.112 izrakstā 1.9.p. par zemes
piešķiršanu nomā V.U. nekustamajā īpašumā “Līču polderis” kadastra Nr.80960010137
zemes vienības kadastra apzīmējums 80960010989.
Administratīva procesa likuma 72.panta pirmā daļa nosaka, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā
aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta
pirmo daļu, Ropažu novada dome nolemj:
1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Stopiņu novada domes 02.06.2021. lēmumā Nr.112,
(protokols Nr.112, 1.9p.) lemjošās daļas 1.punktā precizējot pašvaldībai
piederošās zemes vienības “Līču polderis” kadastra apzīmējumu no
0960080388 un platību 0,008 ha uz 80960010989 un platību 7.5 ha.
2. Lēmumu nosūtīt iesniedzējai V.U. (adrese) un izsniegt Ropažu novada
pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā
īpašuma nodaļas Vides speciālistei (nekustamo īpašumu) jautājumos N.PuķīteiBabānei, Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un
personālvadības departamentam, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļai, nodokļu inspektoram R.Linejam un kasierei grāmatvedei G.Kalbergai.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.616
(prot. Nr.24/2022, 14.§)

Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu Kaudzīšu iela 6, Rumbula,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
Ropažu novada pašvaldībā ir saņemts V.U. (turpmāk – Iesniedzēja), deklarētā
adrese:, 30.12.2021. ieskenēts iesniegums ar reģ. Nr. RN/2021/4.1-1/3186. un
03.01.2022. parakstīts iesniegums ar reģ.Nr. RN/2022/4.1-1/132 ar lūgumu piešķirt
nomā Ropažu novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Kaudzīšu ielā 6, Rumbula,
Stopiņu pag., Ropažu nov. piekļūšanai pie dzīvojamās mājas.
Iesniedzējs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un lūdz pagarināt 01.12.2016.
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 6.1.-1.1.125/16 pašvaldībai piekrītošam zemes
īpašumam Kaudzīšu iela 6, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., kadastra Nr.
80960070052 zemes vienības kadastra apzīmējums 80960070371. Uz iznomātās zemes
vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku būvju īpašums ar kadastra Nr.
80965070008. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un

grāmatvedības nodaļas (bij. Stopiņu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un
grāmatvedības nodaļas) sniegto informāciju iesniedzējam nav zemes nomas maksas
parāda uz lēmuma sagatavošanas brīdi. Ir veikta samaksa par visu zemes nomas līguma
periodu. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta iesniedzējam sākot no nākamā apmaksas
gada 01.01.2022.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai, persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien
zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes
nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos" 16.panta otrās daļas 2.punktu, un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu,
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
7.punktu, Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt (pārjaunot) lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 6.1.-1.1.125/16
par Kaudzīšu iela 6, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., kadastra
Nr.80960070052 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80960070371 precizētās platības pēc kadastrālās uzmērīšanas 0.2314 ha platībā
iznomāšanu V.U. (p.k.). Zemes izmantošanas mērķis ēkas būvju īpašuma
uzturēšanas vajadzībām. Līgumu noslēgt 2 mēnešu laikā no lēmuma stāšanās
spēkā dienas. Zemes nomas līguma termiņš uz 10 gadiem no 01.01.2022 līdz
31.12.2031.
2. Atbilstoši 30.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punktam, līgumā par zemi gada nomas maksa
nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksa un
nekustamā īpašuma nodoklis maksājams no pagarināmā zemes nomas līguma
termiņa beigām.
3. Lēmumu nosūtīt iesniedzējam un izsniegt Ropažu novada pašvaldības
Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas
Vides speciālistei (nekustamo īpašumu) jautājumos N.Puķītei-Babānei, Ropažu
novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības
departamentam, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai, nodokļu
inspektoram R.Linejam un kasierei grāmatvedei G.Kalbergai.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

LĒMUMS
Ulbrokā

V.Paulāne

2022.gada 12.janvārī

Nr.617
(prot. Nr.24/2022, 15.§)

Par zemes nomas līguma pagarināšanu “Starpgabals pie Strautu ielas 6” zemes
vienības kadastra apzīmējums 80960031446 pie nekustamā īpašuma Strautu iela
6, Vālodzes, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
Ropažu novada pašvaldībā ir saņemts V.U. (turpmāk – Iesniedzēja), deklarētā
adrese:, 30.12.2021. iesniegums reģ.Nr.RN/2021/4.1-1/3179 ar lūgumu pagarināt
zemes nomas līgumu starpgabala zemes vienības daļai, “Starpgabals pie Strautu ielas
6” zemes vienības kadastra apzīmējums 80960031446 pie nekustamā īpašuma Strautu
iela 6, Vālodzes, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes
gabala nomas līgumu uz nenoteiktu laiku.
Iesniedzēja lūdz pagarināt esošo pašvaldības zemes nomas līgumu ar reģ.Nr.6.1.1.4/110/18, kas ir spēkā līdz 31.12.2021. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas (bij. Stopiņu novada pašvaldības
Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas) sniegto informāciju iesniedzējai
nav zemes nomas maksas parāda uz lēmuma sagatavošanas brīdi. Ir veikta samaksa par
visu zemes nomas līguma periodu. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta iesniedzējai sākot
no nākamā apmaksas gada 01.01.2022.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 29.punktu,
29.1.apakšpunktu, Stopiņu novada domes 16.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par
neapbūvētu, Stopiņu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu nomas
maksu” 3.punktu, Ropažu novada dome nolemj:
1. Pagarināt (pārjaunot) zemes nomas līgumu pārjaunojot zemes nomas līgumu
Nr.6.1.-1.4/110/18 ar V.U., personas kods no pašvaldībai piekrītošā starpgabala
“Starpgabals pie Strautu ielas 6”, zemes vienības kadastra apzīmējums
80960031446 daļu, 0.0090 ha platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām
ar līguma termiņu no 01.01.2022. līdz 31.12.2024.
2. Nomas maksa noteikta saskaņā ar bijušās Stopiņu novada pašvaldības
16.01.2019. Stopiņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.1/19 “Par
neapbūvētu, Stopiņu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu
nomas maksu” 3.punktu.
3. Līgumu noslēgt Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta klientu
apkalpošanas centrā 2 mēnešu laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Ja līgums netiek
noslēgts lēmumā noteiktajā laikā pieprasītā zeme var tikt iznomāta citām
personām.
4. Lēmumu nosūtīt iesniedzējai un izsniegt Ropažu novada pašvaldības Attīstības,
īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas Vides

speciālistei (nekustamo īpašumu) jautājumos N.Puķītei-Babānei, Ropažu
novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības
departamentam, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai, nodokļu
inspektoram R.Linejam un kasierei grāmatvedei G.Kalbergai.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.618
(prot. Nr.24/2022, 16.§)

Par zemes piešķiršanu nomā “Volgas iela 11”, Sauriešos, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā
Ropažu novada pašvaldībā ir saņemts V.U. (turpmāk – Iesniedzēja), deklarētā
adrese:, 13.12.2021. iesniegums reģ.Nr. RN/2021/4.1-1/2786 ar lūgumu piešķirt
nomā Ropažu novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Volgas iela 11, Sauriešos,
zem dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 80960080222001, saistībā ar to, ka
ir jaunā ēkas īpašniece.
Iesniedzēja V.U. ir iegādājusies ēku īpašumu Volgas ielā 11, Saurieši, Stopiņu
pag, Ropažu nov, kadastra Nr.80965080019 (zemesgrāmatas nostiprināšanas datums
13.11.2021).
27.01.2021. ir pieņemts Stopiņu novada domes lēmums Nr.102 4.3.1.p nodot
atsavināšanas procesa uzsākšanai Stopiņu novada pašvaldībai piederošu
zemesgabalu “Volgas 11” Sauriešos, zem dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
80960080222001.
V.U. pieprasa zemes nomu attiecībā uz zemi, kas nepieciešama piederošā ēku
un būvju īpašuma uzturēšanai. Vienlaicīgi ar būves īpašuma tiesību maiņas
zemesgrāmatas tiesību reģistrācijas lēmuma datumu jāizbeidz zemes nomas līgums
iepriekšējai zemes nomniecei V.U. un jāslēdz jauno zemes nomu ar iesniedzēju,
zemes nomas līgums Nr. 6.1-1.4/70/21, kas ir spēkā līdz 31.12.2021.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes un
grāmatvedības nodaļas (bij. Stopiņu novada pašvaldības Finanšu vadības, analīzes
un grāmatvedības nodaļas) sniegto informāciju V.U. ir veikusi samaksu par visu
2021.gada zemes nomu. Pieprasītā zeme var tikt iznomāta iesniedzējai sākot no
nākamā apmaksas gada 01.01.2022.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 7.punktu,
apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam
valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un 8.punktu,
par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu.
Saskaņā ar MK noteikumi Nr.350 17.punktu, apbūvēta zemesgabala nomas
maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo MK
noteikumi Nr.350 5.punktā minēto (28,- EUR).

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8. un
17.punktu, Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Volgas iela 11, Saurieši,
Stopiņu pag., Ropažu nov. kadastra numurs 80960080222 sastāvā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 80960080222, kopējā platībā 0.1325 ha
iznomāšanu V.U. (p.k.). Zemes izmantošanas mērķis ēkas būvju īpašuma
uzturēšanas vajadzībām. Zemes lietošanas mērķis kopējā platībā 0.1325 ha –
individuālo dzīvojamo māju apbūve, mērķa kods: 0601.
2. Zemes nomas līguma darbības termiņš uz 10.gadiem no 01.01.2022.31.12.2031. Līgumu noslēgt 2 mēnešu laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas.
3. Nomas maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu
Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības notikumi”
17.punktu – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo
MK noteikumu Nr.350 5.punktā minētajam (28,- EUR) gadā, kā arī nomnieks
maksā PVN nodokļa daļu un nekustamā īpašuma nodokļa daļu.
4. Izbeigt zemes gabala nomas līgumu Nr.6.1-1.4/70/21 ar iepriekšējo zemes
nomnieci V.U., pers.kods no 01.01.2022.
5. Lēmumu nosūtīt iesniedzējai un izsniegt Ropažu novada pašvaldības Attīstības,
īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas Vides
speciālistei (nekustamo īpašumu) jautājumos N.Puķītei-Babānei, Ropažu
novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības
departamentam, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļai, nodokļu
inspektoram R.Linejam un kasierei grāmatvedei G.Kalbergai.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.619
(prot. Nr.24/2022, 17.§)

Par nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds
"Sibīrijas bērni”” iesnieguma izskatīšanu
Ropažu novada pašvaldībā 2021.gada 7.decembrī saņemts un reģistrēts ar Nr.
RN/2021/4.1-2/2596, nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības
fonds “Sibīrijas bērni”” (turpmāk – Nodibinājums) iesniegums, kurā lūgts 2022.gada
pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu Nodibinājuma projektiem – konferencei,

koncertiem 25.martā un 14.jūnijā, bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursam, filmas
“Dzimuši Sibīrijā” veidošanai un grāmatas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un
izdošanai.
Ropažu novada pašvaldības Finanšu komitejā Nodibinājuma pārstāve Dzintra
Geka-Vaska informēja par fonda aktivitātēm, un iesniegumā norādīto projektu
realizāciju, par sasniedzamo mērķu izmaksu tāmi, kā arī norādīja no pašvaldības lūgtā
finansējuma apmēru 2022.gadā, EUR 2000.
Izvērtējot Nodibinājuma darbību un tā nozīmi sabiedrības kolektīvās atmiņas
veidošanā, uzturot interesi par kopīgās pagātnes izzināšanu, īpaši jaunākajā paaudzē,
un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas paredz, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, 15.
panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm
un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome var lemt par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, 21.panta otro daļu,
Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Paredzēt 2022. gada pašvaldības budžetā finansiālu atbalstu 2000.00 EUR
(Divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā nodibinājuma “Komunistiskā terora
upuru atbalsta un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni””, plānoto ieceru konferencei, koncertiem 25.martā un 14.jūnijā, bērnu zīmējumu un sacerējumu
konkursam, filmas “Dzimuši Sibīrijā” veidošanai un grāmatas “Mātes Sibīrijā”
sagatavošanai un izdošanai, 2022. gadā īstenošanai.
2. Šī lēmuma 1.punktā piešķirtā finansējuma izmaksu veikt no budžeta līdzekļiem
pēc sadarbības līguma noslēgšanas, par līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu.
Sadarbības līgumā iekļaujot nodibinājuma „Komunistiskā terora upuru atbalsta
un palīdzības fonds "Sibīrijas bērni"” pienākumu iesniegt izlietoto finanšu
līdzekļu attaisnojošus dokumentus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmumu izsniegt:
4.1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam.
4.2.Finanšu un grāmatvedības departamentam.
4.3.Juridiskajam, publisko iepirkumu un personālvadības departamentam.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.620

(prot. Nr.24/2022, 18.§)
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
[1] Ropažu novada pašvaldībā saņemts V.U. (turpmāk - Iesniedzējs)
iesniegums (reģistrēts ar Nr. RN/2021/4.1-1/2993, 21.12.2021.) ar lūgumu sadalīt
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu adrese, kadastra Nr.80960010937,
termiņā uz 5 (pieciem) mēnešiem.
[2] Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājs savu ar likumu uzlikto pienākumu
maksāt nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos nav
pildījis, 2021.gada 2.decembrī Ropažu novada pašvaldība ir izdevusi Brīdinājumu,
saskaņā ar kuru paziņots, ka nodokļa maksātājam par minēto nekustamo īpašumu uz
2021.gada 2.decembri ir uzskaitīts nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parāds
472.17 EUR.
Uz 2021.gada 21.decembri nodokļa maksātājai par augstākminēto nekustamo
īpašumu ir uzskaitīts Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 473.94 EUR, t.sk.: nodokļa pamatparāds — 399.69 EUR (par laika
periodu no 2019.gada 15.augusta līdz 2021.gada 15.novembrim), un ar to saistītā
nokavējuma nauda – 74.25 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas
3.punktu Ropažu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic Ropažu
novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām" (turpmāk tekstā - Likums)
26.panta vienpadsmito daļu, nodokļu administrācijai, uz nodokļu maksātāja motivēta
rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz
trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, labprātīgai tādu nokavēto
nodokļu maksājumu samaksai, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu
administrācijai iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas
ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku. No dienas,
kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļa pamatparāda summai tiek aprēķināta
puse no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās kavējuma naudas, t.i. 0.025 procentu
apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka nodokļa maksātāja iesniegumā
izteiktais lūgums ļaut samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu labprātīgi piecu
mēnešu laikā ir apmierināms, nosakot nodokļa maksātājam labprātīgu nekustamā
īpašuma nodokļa parāda izpildi piecu mēnešu laikā, sākot ar 2022.gada 30.janvāri,
veicot ikmēneša maksājumu saskaņā ar grafikā norādītajiem termiņiem.
Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus jāveic pilnā apmērā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta
trešajā daļā noteiktajos termiņos saskaņā ar nodokļa administrācijas izdotajiem
maksāšanas paziņojumiem.
Nodokļu administrācija ņem vērā, ka lēmuma par nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi darbības laikā var būt iespējama
piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu pēc citu piedzinēju iniciatīvas, kā arī to, ka
gadījumā, ja nekustamais īpašums izsolē tiek atsavināts, nekustamā īpašuma nodokļa

parāda atgūšana var būt apgrūtināta. Līdz ar to, ierobežojoša nosacījuma iekļaušana
administratīvajā aktā ir attaisnojama ar leģitīmu mērķi, proti, visas sabiedrības
interesēs ir saņemt noteiktos nodokļus.
Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļa 1.punkts nosaka, ja
piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu
administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati var lemt par attiecīgā administratīvā
akta izdošanu vai tā saturu.
Administratīvā procesa likuma 68.panta trešā daļa nosaka, ka nosacījumam
jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un
mērķim.
Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu
jābūt taisnīgām. Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību,
iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo
mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par
administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības
interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var
attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.
Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka sabiedrība saņemtu noteiktos nodokļu
maksājumus, tad gadījumā, ja tiek vērsta piedziņa pēc citu piedzinēju iniciatīvas uz
piederošo nodokļa maksātājam nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā
teritorijā, tas būs par pamatu lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa tiks
piedzīts nodokļa parādu bezstrīda kārtībā un tiks iesniegts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
Likuma 26.panta trīspadsmitajā daļā noteikts, ja nodokļu maksātājs neievēro
lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktos samaksas
termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos
noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru
samaksas termiņš pagarināts šā Likuma 24.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā
noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Savukārt Likuma 26.panta vienpadsmitajā daļā noteikts, ja nodokļu
administrācija saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu atceļ lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota
nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta trešā daļa nosaka, ja
īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā īpašnieku maiņu var reģistrēt pēc tam,
kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī
veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieku maiņa, un
zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka apstāklis, ka attiecībā uz nodokļa maksātāju tiek
izdots lēmums par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi, nenorāda uz to, ka nodokļa maksātājam parāda vairs nav. Līdz ar to, ja
atsavināsiet vai dāvināsiet nekustamo īpašumu, atbilstoši likuma "Par nekustama
īpašuma. nodokli" 9.panta trešajai daļai, Jums būs pienākums samaksāt visu
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par visu taksācijas gadu par konkrēto nekustamo īpašumu.
[3] Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par
nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek

aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas
apmēri.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantā ir noteikts - nekustamā
īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, 70.panta pirmo un otro daļu, Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas
3.punktu, 26.panta vienpadsmito, trīspadsmito daļu, 29.panta otro daļu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo daļu, trešo daļu,
Ropažu novada dome nolemj:
1) noteikt V.U., personas kods, labprātīgu nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu izpildi piecu mēnešu laikā, sākot ar 2022.gada 30.janvāri, veicot
ikmēnešu maksājumu ne mazāku kā 94.79 EUR, papildus savlaicīgi maksājot kārtējos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, saskaņā ar maksāšanas paziņojumos
norādītajiem termiņiem (Pielikums Nr.1);
2) lēmumā ietvertajai pamatparāda summai aprēķināt pusi no likumā "Par
nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas no dienas,
kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi;
3) nekustamā īpašuma izsole vai zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana
uz V.U. piederošo īpašumu Ropažu novadā, ir pamats lēmuma par nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai;
4) nomaksāt līdz 30.05.2022. atlikušo parāda summu (par precīzu apmēru
sazināties ar Ropažu novada pašvaldības kasieri, tel.Nr. 67910780);
5) atcelt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja
nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu
izpildi noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu
maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos. Ja nodokļu administrācija atceļ
lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam
pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;
6) lēmumu nosūtīt V.U.;
7) kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodokļa
administratoram R. Linejam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar
16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8.panta otro daļu „Dokuments, kas
paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no
dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Pielikumā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas grafiks (Pielikums Nr.1).
Maksājumus veikt skaidrā naudā Ropažu novada pašvaldības kasē reģ.nr.
90000067986, vai ar pārskaitījumu AS "SEB banka" kods UNLALV2X konts

LV79UNLA0033300130908, vai AS "Swedbank" kods HABALV22, konta nr.
LV91HABA0551024208997, vai "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konta
Nr.LV76RIKO0002013196683.
Pielikums Nr.1
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas grafiks.

1.
2.
3.
4.
5.

Termiņš (līdz)
31.01.2022.
28.02.2022.
30.03.2022.
30.04.2022.
30.05.2022.

Kopā EUR
94.79
94.79
94.79
94.79
94.78

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.621
(prot. Nr.24/2022, 19.§)

Par Grozījumiem Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta amatu sarakstā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu
un veselības aprūpes departamenta Amatu sarakstu, kas tika apstiprināts 21.07.2021. ar
Ropažu novada domes lēmumu (protokols Nr.6/21) un Ropažu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta direktores
Sanitas Tībergas un Izglītības nodaļas vadītājas Vijas Tomiņas iesniegumu, kas Ropažu
novada pašvaldībā saņemts 2021.gada 13.decembrī un reģistrēts ar nr. RN/2021/4.11/2792, kurā lūgts rast iespēju ar 2022.gada 1.janvāri, veikt grozījumus amatu sarakstā
- mainīt “Galvenā speciālista vispārējās izglītības jautājumos, mūžizglītībā”, amata
nosaukumu uz “Galvenais speciālists vispārējās izglītības satura un iestāžu kvalitātes
monitoringa jautājumos”.
Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā
(Izglītības likuma17.panta3.daļa), pašvaldībai ir jāveic izglītības kvalitātes novērtēšana
visās Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs (t.sk. privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs).
Papildināt Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
lietu un veselības aprūpes departamenta Amatu sarakstu ar divām jaunām amata vietām:
IKSJV departamentā: Biroja administrators (kl. kods 3341 01 ar darba algu EUR 1287)

un Izglītības nodaļā: Galvenais speciālists interešu izglītības, profesionālās ievirzes un
mūžizglītības jautājumos (kl. kods 2422 42 ar darba algu EUR 1287).
Minētais nepieciešams, jo esošais amatu vietu skaits IKSJV Departamentā un
Izglītības nodaļā saskaņā ar Domes lēmumā pieņemto tika izveidots pie nosacījuma, ka
pašvaldība saglabā dalību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. Gadījumā, ja
pašvaldība pēc izvērtējuma pieņems lēmumu par izstāšanos no pārvaldes, Izglītības
nodaļas struktūra un vietu skaits var tikt mainīts, paplašinot departamenta funkcijas.
Šādu ieteikumu par departamenta funkcijām un amatiem savā skaidrojumā paredzēja
SIA “CSE COE” reģistrācijas Nr. 40103995402, jaunizveidojamās Ropažu novada
pašvaldības (ar administratīvo centru Ulbrokā) administratīvās struktūras projektā.
15.09.2021.
Ropažu
novada
pašvaldības
domes
sēdē
Nr.117
(prot.Nr.11/2021,62.§) tika pieņemts lēmums “Akceptēt Pierīgas Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 06.08.2021. lēmumu Nr. 3 “Par nodibinājuma
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde likvidācijas procesa uzsākšanu” ar
01.10.2021. to noslēdzot 2021. gada 30. decembrī “ un Saskaņā ar Pārvaldes nolikuma
6. sadaļas 5. punktu Pārvaldes Uzraudzības padomes priekšsēdētājam Guntim
Liepiņam līdz š.g. 30. septembrim sasaukt Uzraudzības padomes sēdi, lai pieņemtu
lēmumu par Pārvaldes likvidācijas kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
24.09.2021. ir pieņemts Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes Lēmums Nr.2 “Par pašvaldības iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde” likvidāciju un likvidācijas kārtību”.
Ropažu novada pašvaldības domes Finanšu komiteja konstatēja:
Pamatojoties uz 24.09.2021. pieņemto Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes Uzraudzības padomes Lēmumu Nr.2 “Par pašvaldības iestādes “Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvalde” likvidāciju un likvidācijas kārtību”,
pamatojoties uz SIA “CSE COE” reģistrācijas Nr. 40103995402, jaunizveidojamās
Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centru Ulbrokā) administratīvās
struktūras projekta ieteikumiem, un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta nolikumu
un Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības
aprūpes departamenta Amatu sarakstu, kas tika apstiprināts 21.07.2021. ar Ropažu
novada domes lēmumu (protokols Nr.6/21) Apstiprināts sekojošais:
Nr.

Amata nosaukums

Profesijas
kods

saime

Līmenis

Grupa

Alga
euro par
1 likmi

1.

Izglītības, kultūras,
sporta,
jaunatnes
lietu un veselības
aprūpes
departamenta
direktors
Izglītības
nodaļas
vadītājs
Departamenta
direktora vietnieks
izglītības jomā
Galvenais speciālists
vispārējās izglītības
jautājumos,
mūžizglītība

1345 03

1

IIA

13

1917

Algas
fonds
mēnesī
euro
1917

1345 04

29

IV

12

1647

1647

2422 42

29

II

10

1287

1287

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Galvenais speciālists
pirmsskolas
izglītības jautājumos
Speciālists izglītības
administrēšanas
jautājumos
Bērnu
lietu
speciālists
Sporta,
kultūras,
jaunatnes lietu un
veselības
aprūpes
nodaļas vadītājs
Sporta speciālists
Kultūras speciālists
Veselības aprūpes
pieejamības
speciālists
Jaunatnes
lietu
speciālists
Jaunatnes
lietu
speciālists
Jaunatnes
lietu
speciālists

2422 42

29

II

10

1287

1287

2422 42

29

II

10

1287

1287

2359 10

30

II

10

1287

1287

1345 21

1

I

11

1382

1382

3422 05
3435 19
2263 07

48
33
35

III
IV
III

10
10
10

1287
1287
1287

1287
1287
1287

2422 27

29

II

10

1287

1287

2422 27

29

II

10

1287

1287

2422 27

29

II

10

1287

1029,60

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Ropažu
novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes
departamenta Amatu sarakstā, kas tika apstiprināts 21.07.2021. ar Ropažu novada
domes lēmumu (protokols Nr.6/21), nomainīt amata nosaukumu “Galvenais speciālists
vispārējās izglītības jautājumos, mūžizglītība”(3.punkts) uz ”Galvenais speciālists
vispārējās izglītības satura un iestāžu kvalitātes monitoringa jautājumos” un izveidot
2 jaunas amata vietas papildinot Lēmumu:
Nr.

Amata nosaukums

Profesijas
kods

saime

Līmenis

Grupa

Alga
euro par
1 likmi

14.

Galvenais
speciālists interešu
izglītības,
profesionālās
ievirzes
un
mūžizglītības
jautājumos
Biroja
administrators

2422 42

29

II

10

1287

Algas
fonds
mēnesī
euro
1287

3341 01

11

1287

1287

15.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka dome var
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību;
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
7.pantu, kas noteic valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā apkopojamo
informāciju, un šī likuma 11.panta pirmo daļu, amatus klasificē atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un

līmeni nosaka, klasificēšanas rezultātus apstiprina šo institūciju darbību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas);
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”;
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 26. punktu, kas nosaka, ka Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā
minētajām amatpersonām un darbiniekiem amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka
atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu
klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Grozīt Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
lietu un veselības aprūpes departamenta Amatu sarakstu, kas tika
apstiprināts 21.07.2021. ar Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu
(protokols Nr.6/21), sekojoši:
1.1.izsakot tā 3.punktā noteikto amatu šādā redakcijā:
Nr.

Amata nosaukums

Profesijas
kods

Saime

Līmenis

Grupa

Alga
euro par
1 likmi

3.

Galvenais
speciālists
vispārējās izglītības
satura un iestāžu
kvalitātes
monitoringa
jautājumos

2422 42

29

II

10

1287

Nr.

Amata nosaukums

Profesijas
kods

Saime

Līmenis

Grupa

Alga
euro par
1 likmi

14.

Galvenais
speciālists interešu
izglītības,
profesionālās
ievirzes
un
mūžizglītības
jautājumos
Biroja
administrators

2422 42

29

II

10

1287

Algas
fonds
mēnesī
euro
1287

3341 01

18.3

III

10

1287

1287

Algas
fonds
mēnesī
euro
1287

1.2.papildināt to ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

15.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Lēmumu izsniegt:
3.1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes
departamentam.
3.2.Finanšu un grāmatvedības departamentam.
3.3.Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Personāla vadības nodaļai.
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Nr.622
(prot. Nr.24/2022, 20.§)

Par nekustamā īpašuma “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16” ar
kadastra apzīmējumu 80960021586 atsavināšanu
Konstatē:
Ropažu novada dome ir saņēmusi 22.12.2021. SIA “Nikbords” (adrese Biķernieku
iela 121, Rīga, LV-1021 ) iesniegumu reģ.Nr. RN/2021/4.1-2/2844 ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošu objektu “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16”, kadastra Nr.
80960021593, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960021586 kopējā platībā 0.0081 ha.
Nekustamais īpašums “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16”, Dreiliņi, Stopiņu
pag., Ropažu nov. kadastra Nr. 80960021593, ir atdalīts no Smaidu ielas, īpašuma sastāvā
ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960021586 0.0081 platībā. Nekustamā īpašuma
izmantošanas mērķis 0801- komercdarbības objektu apbūve. Īpašums ir reģistrēts Rīgas
rajona tiesas Stopiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000611200.
Uz atdalītās zemes vienības ir daļēji izvietojusies SIA “Nikbords” sargu māja.
29.12.2021. Ropažu novada pašvaldības dome lēma (lēmums Nr.574protokols Nr. 22/2021,
punkts Nr. 29.) pagarināt (pārjaunot) zemes nomas līgumu Nr.6.1-1.4/47/21 SIA "Nikbords"
(reģ.nr. 50003385391) Ropažu novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Starpgabals pie
īpašuma Smaidu iela 16” kadastra Nr. 80960021593 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80960021586 0.0081ha platībā esošās sarga mājas uzturēšanai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960021586 ir starpgabals un tas pieguļ
(robežojas) pie iesniedzēja SIA “Nikbord” nekustamā īpašuma Smaidu iela 16, Dreiliņi,
Stopiņu pag., Ropažu nov. kadastra Nr. 80960020043, zemes vienības kadastra apzīmējums
80960020043.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960021586 nodrošina piekļuvei tikai
iesniedzēja nekustamam īpašumam Smaidu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.
kadastra Nr. 80960020043.
Zemes vienība nav nepieciešama pašvaldībai tās autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai un var tikt nodots atsavināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, 8.panta otro un trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā
SIA “Nikbords” atsavināšanas ierosinājumu,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Ropažu novada pašvaldībai piederošu zemes
starpgabalu “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16” 0.0081 platībā,
kadastra Nr. 80960021593, kadastra apzīmējumu 80960021586, kurš

2.
3.

4.

5.

pieguļ SIA “Nikbords” īpašumam Smaidu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu
pag., Ropažu nov.
Noteikt, ka zemes “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16”,
atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Ropažu novada pašvaldības Īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijai
noslēgt līgumu ar sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju un noteikt
zemesgabala nosacīto cenu.
Informāciju par pašvaldībai piederošā zemes starpgabala nodošanu
atsavināšanai izvietot redzamā vietā domes ēkā, Ropažu novada
pašvaldības domes laikrakstā „Tēvzemīte” un pašvaldības interneta
mājas lapā www.ropazi.lv
Informēt SIA “Nikbords” par pieņemto lēmumu. Lēmuma izrakstu
izsniegt Ropažu novada pašvaldības Īpašumu novērtēšanas un izsoles
komisijas vadītājam J.Sergejevam, Ropažu novada pašvaldības
Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma
nodaļas Vides speciālistei (nekustamo īpašumu) jautājumos N.PuķīteiBabānei, Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un
personālvadības departamenta direktoram Andram Briņķim.
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Nr.623
(prot. Nr.24/2022, 21.§)

Par māsas (vispārējās aprūpes māsa) amata algas noteikšanu
izglītības iestādēs no 01.01.2022.
Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un
veselības aprūpes departaments konstatē:
1. 2021.gada 21.decembrī veikti grozījumi Ministru kabineta (MK) 2018.gada
18.decembra noteikumos Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un
speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” (Noteikumi), kas
stājušies spēkā no 2022.gada 1.janvārī.
1.1.
Noteikumu 1. pielikumā noteikta māsas (vispārējās aprūpes
māsa) 3. amatu kvalifikācijas kategorija un 2. pielikumā zemākā
mēnešalga 1032.00 eiro (viens tūkstotis trīsdesmit divi eiro un 00 centi);
1.2.
Noteikumi nosaka, ka iestāžu vadītāji, atbilstoši normatīvajam
regulējumam, nosaka speciālās piemaksas vispārējās aprūpes māsām.
Ņemot vērā to, ka Ropažu novada pašvaldībā dibinātas 16 izglītības iestādes,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visu izglītības iestāžu māsu amatu algas
piemaksu noteikšanai, nepieciešams noteikt kārtību, kādā veicama speciāla
piemaksa māsas amata algai.
Pamatojoties uz likuma Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu 9.panta pirmās daļas 4.punktu, no 2022.gada 1.janvāra tiek
mainīts profesijas māsa (medicīnas māsa) profesijas nosaukums uz māsa (vispārējās

aprūpes māsa). Pēc profesijas nosaukuma maiņas māsas (medicīnas māsas) ir tiesīgas
turpināt patstāvīgu profesionālo darbību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā
līdz reģistrācijas termiņa beigām.
Ropažu novada pašvaldības domes Finanšu komiteja konstatēja:
Lai nodrošinātu Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu māsu (vispārējās
aprūpes māsu) atlīdzību Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumu Nr. 851
“Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem” prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.
punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu.
Ropažu novada dome nolemj:
1.
No 01.01.2022. noteikt izglītības iestāžu māsu (vispārējās aprūpes māsu)
amata algu 1032,00 eiro (viens tūkstotis trīsdesmit divi eiro, 00 centi).
2.
Izglītības iestāžu vadītāji, atbilstoši normatīvajam regulējumam, nosaka
speciālās piemaksas vispārējās aprūpes māsām.
3.
Atbildīgie par lēmuma izpildi izglītības iestāžu vadītāji.
4.Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
5. Lēmumu izsniegt:
5.1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes
departamentam.
5.2. Izglītības iestāžu vadītājiem.
5.3.Finanšu un grāmatvedības departamentam.
5.4.Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Personāla vadības nodaļai.
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LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.624
(prot. Nr.24/2022, 22.§)

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta centra amatu
sarakstā
Ropažu novada pašvaldībā saņemts Garkalnes sporta centra Jura Silova
iesniegums, reģistrēts Ropažu novada pašvaldības DVS Lietvaris 28.12.2021. ar Nr.
RN/2021/4.1-2/2888, kurā norādīts, ka SIA “Garkalnes Komunālserviss” 2022.gadā
nav iekļāvis budžetā finansējumu divām amata vietām Upesciema stadiona
apsaimniekošanas nodrošināšanai. Vienlaicīgi, iesniegumā tiek lūgts izveidot divas
jaunas amata vietas Garkalnes sporta centrā, norādot, ka nodarbinātajiem tiks noteikts
normāls darba laiks, amata pienākumi paredzēs stadiona un apkārtējās teritorijas
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi, kā arī finansējuma apjomu iekļaut

2022.gada iestādes budžetā. Citi izdevumi, kuri būtu attiecināmi uz jaunu amata vietas
izveidi (tehniskais nodrošinājums, speciālie teritorijas uzkopšanas pasākumi, utt.)
iesniegumā nav norādīti. Administratora amata pienākumos ietilpst uzturēt Upesciema
sporta stadionu tehniskā kārtībā, nodrošināt stadiona, sporta tribīņu un visas piegulošās
teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu. Veikt sporta centra dažādu pasākumu
kalendāro plānošanu un koordinēšanu saskaņā ar treniņu grafiku, nodrošinot arī
ģērbtuvju pieejamību. Nodrošināt sporta sacensību un dažādu sporta pasākumu norisi,
rūpējoties par pārraudzībā esošā sporta inventāra nodrošināšanu un uzturēšanu kārtībā.
Koordinēt strādnieku un apkopēju darba procesu.
Ņemot vērā iesniegumā minēto, lai pēc iespējas veiksmīgāk tiktu sasniegti
Ropažu novada pašvaldības nolikumā, Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta
centra nolikumā noteiktie mērķi un izpildīti tajos noteiktie uzdevumi, ir nepieciešams
veikt šādus grozījumus:
1) Izveidot divas jaunas amata vietas Garkalnes sporta centrā:
a. Labiekārtošanas strādnieks;
b. Administrators.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa
vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju
un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, kas noteic valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogā apkopojamo informāciju, un šī likuma 11.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26. punktu un 28.punktu,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot jaunas amata vietas Garkalnes sporta centrā.
PERSONĀLA
SADALĪJUMS

Amatu klasifikācija

2022.gada
alga (par
vienu
amata
likmi)
(EUR)

2022.gada
alga
fonds
mēnesī
(EUR)

Piezīmes /
max
pieļaujamā
alga
atbilstoši
mēnešalgu
grupai
2022.GADS

7

8

9

10

4

1

580.00

580.00

705.00

9

1

996.00

996.00

1190.00

Amatu
nosaukums

Profesiju
klasifikatora kods

Amatu
saime
(apakšsaime)
pēc MK
1075

Līmenis
pēc MK
1075

Mēnešalgu
grupa pēc
MK 1075
(1-16)

Amatu
vienību
skaits

1

2

3

4

5

6

1

Labiekārtošanas
strādnieks

9214 03

13.

III

2

Administrators

5151 01

3.

IIC

Nr.

2. Finansējumu iekļaut 2022.gada Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta
centra budžetā.

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie grozījumi stājas spēkā ar Ropažu novada
pašvaldības Garkalnes sporta centra budžeta apstiprināšanu, Saistošo
noteikumu par “Ropažu novada pašvaldības budžetu” spēkā stāšanos brīdi.
4. Lēmumu izsniegt:
3.1.Izpilddirektoram;
3.2.Ropažu novada pašvaldības Garkalnes sporta centra vadītājam
J.Silovam;
3.3.Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītājai;
3.4.Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Personāla vadības nodaļai.
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LĒMUMS
Ulbrokā
2022.gada 12.janvārī

Nr.625
(prot. Nr.24/2022, 23.§)

Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Ropažu novada pašvaldības domes
15.12.2021. lēmumā Nr.536 (prot. Nr. 20/2021,50.§) “Par Ropažu novada
pašvaldības amatiermākslas kolektīvu amatu sarakstu un stundas tarifa likmes
noteikšanu”

Profesijas
kods

Saime

Līmenis

Grupa

Stundas
tarifa
likme euro

Ropažu Kultūras un
izglītības centrs

Jauktā kora
“Ozolzīle”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

Profesijas
kods

Līmenis

Grupa

Stundas
tarifa
likme euro

51

Alga
euro

Amata
nosaukums

Stundu
skaits
mēnesī

Iestāde

Saime

Ropažu novada pašvaldības Finanšu komiteja konstatē:
Ropažu novada pašvaldības dome 15.12.2021. pieņēma lēmumu Nr.536 “Par
Ropažu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu amatu sarakstu un stundas tarifa
likmes noteikšanu” (prot. Nr. 20/2021,50.§) (turpmāk - Lēmums).
Konstatēts, ka Lēmuma lemjošās daļas 4.punkta tabulā, rindās, kur norādīti
Ropažu Kultūras un izglītības centra amatiermākslas kolektīvu amati un atalgojums,
ieviesusies pārrakstīšanās kļūda ailē “Alga euro” tabulā norādot ierakstu “257”.
jauktā kora “Ozolzīle” diriģentam

257

Amata
nosaukums

Alga
euro

Iestāde

Stundu
skaits
mēnesī

un jauktā kora “Ropaži” diriģentam,

Ropažu Kultūras un
izglītības centrs

Jauktā kora
“Ropaži”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

51

257

Līmenis

Grupa

Vangažu pilsētas
kultūras nams

Sieviešu vokālā
ansambļa
“Kaprīze”
kormeistars

2652 21

33

IB

7

5,9

Alga
euro

Profesijas
kods

Stundu
skaits
mēnesī

Amata
nosaukums

Stundas
tarifa
likme euro

Iestāde

Saime

Tā kā stundas tarifa likme ir 7,00 euro un stundu skaits mēnesī ir 51h, alga ir
norādāma euro 357.
Rindā, kur norādīts Vangažu pilsētas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa
“Kaprīze” kormeistara amats un atalgojums,

24

153,
6

Iestāde

Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Saime

Līmenis

Grupa

Stundas tarifa
likme euro

Stundu skaits
mēnesī

Alga euro

Ropažu Kultūras
un izglītības
centrs

Jauktā kora
“Ozolzīle”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

51

357

Ropažu Kultūras
un izglītības
centrs

Jauktā kora
“Ropaži”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

51

357

Iestāde

Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Saime

Līmenis

Grupa

Stundas tarifa
likme euro

Stundu skaits
mēnesī

Alga euro

ieviesusies pārrakstīšanās kļūda ailē “Stundas tarifa likme”, norādot ierakstu “5,9”, kur
jābūt “6,4”.
Lēmuma projektam izskatīšanai 09.12.2021. Finanšu komitejas sēdē
pievienotajā 1.pielikumā šīs kļūdas nav konstatētas.
Ņemot vērā augstāk minēto nepieciešams veikt minētā Lēmuma 4.punkta tabulā
attiecīgās rindās labojumus, izsakot tās šādā redakcijā:

Vangažu pilsētas
kultūras nams

Sieviešu vokālā
ansambļa
“Kaprīze”
kormeistars

2652 21

33

IB

7

6,4

24

153,6

un

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību un
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var

Iestāde

Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Saime

Līmenis

Grupa

Stundas tarifa
likme euro

Stundu skaits
mēnesī

Alga euro

Ropažu Kultūras
un izglītības
centrs

Jauktā kora
“Ozolzīle”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

51

357

Ropažu Kultūras
un izglītības
centrs

Jauktā kora
“Ropaži”
diriģents

2652 24

33

III

9

7

51

357

Iestāde

Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Saime

Līmenis

Grupa

Stundas tarifa
likme euro

Stundu skaits
mēnesī

Alga euro

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Ropažu novada dome NOLEMJ:
1. Labot pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas Ropažu novada
pašvaldības domes 15.12.2021. lēmumā Nr.536 (prot. Nr. 20/2021,50.§)
“Par Ropažu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu amatu sarakstu
un stundas tarifa likmes noteikšanu”:
1.1.Aizstāt Lēmuma 4.punkta tabulā ailē “Alga euro” norādīto ierakstu
“257” ar ierakstu “357” Ropažu Kultūras un izglītības centra jauktā kora
“Ozolzīle” diriģentam un Ropažu Kultūras un izglītības centra jauktā
kora “Ropaži” diriģentam.
1.2.Aizstāt Lēmuma 4.punkta tabulā ailē “Stundas tarifa likme euro”
ierakstu “5,9” ar “6,4” Vangažu pilsētas kultūras nama sieviešu vokālā
ansambļa “Kaprīze” kormeistaram.
2. Atbilstoši 1.punktā noteiktajam izteikt Lēmuma lemjošās daļas 4.punkta
tabulā, minētās rindas šādā redakcijā:

Vangažu pilsētas
kultūras nams

Sieviešu vokālā
ansambļa
“Kaprīze”
kormeistars

2652 21

33

IB

7

6,4

24

153,6

Un

3. Lēmumu izsniegt:
3.1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes
departamentam.
3.2.Finanšu un grāmatvedības departamentam.
3.3.Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Personāla vadības nodaļai.
3.4.Ropažu kultūras un izglītības centra vadītāja v.i. Lāsmai Kondrātei.
3.5.Vangažu pilsētas Kultūras nama vadītājai Ingunai Zirnei.
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