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Ropažu novada pašvaldības izdevums

Lielo atkritumu
savākšanas akcija

Svinēsim
Lāčplēša dienu

2. lpp. ►

Novada skolas iepazīst
olimpisko kustību

8. lpp. ►

7. lpp. ►

Darbs ir mīlestība, kas padarīta ieraugāma
Sanita Megere-Klevinska,
novada domes
priekšsēdētāja vietniece

“Māci mani, māmuliņa,
visādam darbiņam!” –
mūsu senči ir lūguši, darbu
par mīļu un nepieciešamu
uzskatīdami.
Pūrs, kas tautu meitām jāpieloka,
bija ne tikai mantu krājums, bet
galvenokārt tikuma apliecinājums.
Ir mainījušies laiki, taču darbu aizstāt nespēj nekas un neviens.
Darbs ir mīlestība, kas padarīta ieraugāma. Arī mūsu novadā
17. novembrī svinīgajā ceremonijā “Ropažu novada lepnums”
godināsim cilvēkus, kas darījuši
mūsu dzīvi labāku ar savu darbu.

totības veicināšanā – Kristīnei Ozoliņai un biedrībai “Cits Silakrogs”;
• par ieguldījumu Ropažu novada
uzņēmējdarbības un metālmākslas
attīstībā – Aivaram Oleksānam;
• par ieguldījumu “zaļās domas”
veicināšanā Ropažu novadā –
Silvijai Kantānei;
• par nesavtīgi ieguldīto darbu pirmsskolas izglītībā – Vizmai Mužikai;
• par ieguldījumu sporta dzīves
attīstībā – Ruslanam Sorokinam.

Īpašās balvas:

• balva par sasniegumiem autosportā – Edmundam Ērglim;
• “Kultūras balva” par sasniegumiem mūzikā – Martai Bleijai;
• “Swedbank” balva par ieguldīto nesavtīgo darbu Zaķumuižas
pamatskolas muzeja veidošanā –
Anitai Martinsonei.

Nosaukums “Ropažu novada
lepnums” un mākslinieka
Balva par sakoptāko sētu
Jāņa Siliņa statuete
un tūrisma popularizēšanu
Rodenpois piešķirta:
novadā:
• par ieguldījumu Ropažu novada
sabiedriskajā dzīvē un vides sakār-

• māju “Sauleskalns” saimniekiem Ievai un Jānim Meijeriem.

Jau piekto gadu goda tituls “Ropažu novada lepnums” tiks piešķirts cilvēkiem,
kuri ar savu darbu, zināšanām un degsmi nesuši Ropažu vārdu Latvijā un pasaulē.
Cilvēkiem, kuri vienmēr bijuši klāt brīžos, kad bijusi vajadzība sajust stingru plecu,
maigu roku un atvērtu sirdi. Ropažu novada tautas deju kolektīvu vadītāja
Terēza Jozefa goda nosaukumu “Ropažu novada lepnums” saņēma 2010. gadā.

Foto: RAA arhīvs

Par Ropažiem, par Latviju!
Antons
Cibuļskis,
novada
domes
priekšsēdētājs

Līdzīgi kā
ikvienam cilvēkam viņa paša
dzimšanas diena ir nozīmīgi
ikgadēji svētki, tā Latvijai
nozīmīgs ir novembris.
Svētku mēnesis, kurā varam
svinēt ne tikai latviešu
tradicionālos svētkus
Mārtiņdienu, kas iezīmē
rudens beigas un ziemas
sākšanos, bet arī dubulto
Latvijas jubileju – Latvijas
proklamēšanas gadadienu
18. novembrī un Lāčplēša
dienu 11. novembrī.
Nereti ikdienas steigā mēs piemirstam, ka 11. novembris ir ne
tikai karavīru piemiņas diena, bet
Latvijas vēsturē otrs ļoti svarīgais

datums aiz 18. novembra: Latvijas
valsts armijas uzvara pār Bermonta
karaspēku, kas izšķīra 1918. gada
18. novembrī dibinātās Latvijas
Republikas likteni. Pēc šīs kaujas
kļuva skaidrs, ka Latvija ir nosargājusi savu neatkarību!
Līdzīgi kā cilvēks savas dzimšanas dienas priekšvakarā mēdz pārdomāt aizvadīto laiku, izvērtēt veiksmes un neveiksmes, tā es aicinu arī
valsts svētku jubilejas priekšvakarā
katru izvērtēt, kāds bijis aizvadītais
gads mums visiem kopā, kas izdevies, kas palicis nepadarīts un ko
es – tieši es – varēju darīt citādi, lai
mums visiem kopā izdotos labāk
un novadā visiem kopā dzīve kļūtu
vēl labāka! Ko es varēju darīt citādi
savā ģimenē, attiecībās ar saviem
tuvākajiem cilvēkiem, ko es varēju
darīt citādi savā darbavietā, attiecībās ar kolēģiem, ko es varēju darīt
citādi pašvaldībā un ko – valstī? Vai
iesaistījos aktivitātēs, kurās mani
aicināja, vai izteicu viedokli, kad

prasīja padomu? Cik reižu citus aicināju vākt atkritumus un cik reižu
pieliecos, lai tos savāktu pats?
Jau Ropažu novada ģerboņa leģenda stāsta, ka viens nav karotājs,
tādēļ mūsu ģerbonī attēloti trīs cīruļi, kas simbolizē maģisko skaitli
trīs. Tas tiek uzskatīts par veiksmes
simbolu. Turklāt skaitlis trīs sasaucas arī ar Latvijas valsts ģerboņa
trijām zvaigznēm. Šajā kontekstā
es aicinu ikvienu arī būt kā cīrulim,
kas ik rītu spēj pacelties augstu, jo
augstu, un savam lidojumam atrast
īstos domubiedrus.
Es esmu patiesi lepns, ka
mums Ropažos ir daudz cilvēku,
kuri to spēj un ar kuriem var lepoties. To apliecina nu jau par tradīciju kļuvušais “Ropažu novada
lepnums”. Es saku paldies ikvienam ropažniekam, kurš piedalās,
godalgai izvirzot savu nominantu. Bet vēl vairāk – noliecu galvu
katra godalgas saņēmēja priekšā,
katra padarītā labā darba priekšā!

Paldies, ka jūs esat tādi, kādi esat!
Arī šogad goda titulu “Ropažu
novada lepnums” saņems cilvēki,
kuri ar savu darbu, zināšanām un
degsmi ir nesuši Ropažu vārdu
Latvijā un pasaulē un kuri vienmēr
bijuši klāt brīžos, kad to vajadzējis.
Jauni labie darbi un jauni vārdi tiks
ierakstīti novada vēsturē. Bet katram cilvēkam, kurš saskāries ar labajiem darbiem, sirdī paliks prieks.
Un tā ir ļoti liela vērtība.
Svētku priekšvakarā es aicinu –
būsim patrioti! Svinēsim šos savas
valsts neatkarības svētkus! Svinēsim
tā, kā katram šķiet pieņemamāk –
vienam tas būs svētku dievkalpojuma apmeklējums, citam – parāde
Rīgā, vēl citam – pusdienas draugu
lokā vai kopā ar ģimeni mierīgi pavadīta brīvdiena. Atcerēsimies, ka
neatkarība ir mūsu valsts pastāvēšanas pamats un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā dzīvosim tālāk.
Priecīgus svētkus!
Par Ropažiem, par Latviju!

Latvijas Valsts proklamēšanai
veltītie pasākumi
17. novembrī

Aicina Ropažu Kultūras un izglītības centrs

17.30 Svētku dievkalpojums
Ropažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā;

19.00 Svinīgā ceremonija
“Ropažu novada lepnums”
Ropažu Kultūras un izglītības centrā.

Pēc apbalvošanas ceremonijas ar
koncertprogrammu

“Raimonda Paula
zelta dziesmas”

uzstāsies grupa “Framest”.
Balli spēlēs grupa “Bruģis”.

Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt līdz 12. novembrim
pa tālruni 26321225.
Norīkojuma autobusi
No Tumšupes 17.00, no Augšciema 17.20,
no Muceniekiem 16.40, no Silakroga 16.50,
no Zaķumuižas 17.00, no Kākciema 17.15.
No Ropažiem (pie KIC):
pēc svinīgās ceremonijas 22.00
un pēc balles 04.00.
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Komanda ir tik stipra, cik tās vājākais posms
Inga Koleča

citādāka nekā iedzīvotājiem. Aplūkojot kādu sienu, viens saprot, ka
tā ir siena, cits savukārt redz, ka tā
ir slikti uztaisīta siena. Kaut ko pielabojot, var, protams, dabūt īslaicīgu efektu, bet plānojot un domājot
par lielākiem uzlabojumiem, ir iespējams sasniegt lielāku un ilglaicīgāku efektu. Bet līdz ar to dažiem
liekas – viņi jau neko nedara, nekas
nenotiek... Šīs lietas ir jāskaidro.
– Atsākusies arī daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu realizācija. Iedzīvotāji pauž bažas, ka
siltināšana notiks ziemā.
– Runājot par mājām Priedes 3
Silakrogā un “Rubīni” Ropažos –
šīm mājām tagad līdz aukstumam
darīs visu, ko vien tehniski varēs, un
darbus turpinās pavasarī. Bažām
par nekvalitatīvu darbu nevajadzētu būt, jo ir būvuzraugs, kas skaidri
zina, ko kurā mirklī var un drīkst
darīt. Būvuzraugs ir sertificēts, un
par šīm darbībām viņš atbild ar
savu sertifikātu. Silakrogā šobrīd
siltina gala sienas un cokolu, līdz
ziemai plānots sataisīt jumta siltinājumu, vai paspēs jumtu nosiltināt,
nezinu... Pagrabstāvā nomainīs apkures sistēmu, un nosiltinās arī bēniņus. Nākamgad pavasarī – fasādi
un visus darbus līdz galam.
– Jūsuprāt, mājas ir jāsiltina?
– Jebkurā gadījumā māju stāvoklis ir jāuzlabo, un, ja ir iespēja no
Eiropas saņemt līdzfinansējumu,
tad tas ir jāizmanto. Pēc tam visas
šīs darbības iedzīvotājiem izmaksās

pašiem pilnu summu. Par to, vai ir
jūtams labums, var pajautāt tiem,
kas savas mājas ir nosiltinājuši. Ir
iedzīvotājiem bažas par kredītiem,
parādiem, bet jāsaka – dzīvokļu
īpašnieka dzīvoklis netiek ieķīlāts,
māja netiek ieķīlāta, principā īpašniekam ir brīvas tiesības rīkoties ar
dzīvokli. Protams, saistības pāries
uz nākamo dzīvokļa īpašnieku, un
maksājumi būs jāveic.
– Sākusies jaunā apkures sezona. Solīja, ka līdz ar atjaunojamo energoresursu katlu māju
darbināšanu izmaksas par apkuri
būs mazākas….
– Katlu darbība visefektīvākā ir
tad, kad tie strādā ar optimālu jaudu. Tagad ir pats sākums, kad katli
netiek darbināti uz pilnu jaudu, jo
nav tādas vajadzības. Viss jaunais
prasa kaut kādu ieskriešanās laiku.
Paies brīdis, kamēr cilvēki apgūs
tehnoloģiju un to, kas kā jādara.
Pēc pašreizējiem aprēķiniem, siltuma ražošanas ar granulām tarifs ir
lētāks, nekā izmantojot gāzi.
– Kas ir aktuālākie darbi?
– Ir jāmēģina ielēkt pēdējā
ES projektu iesniegumu kārtā ar
ūdenssaimniecības projektiem, kuriem šobrīd tiek gatavoti tehniski
ekonomiskie pamatojumi. Grūti
spriest, kāpēc mēs mēģinām ielekt
pašā pēdējā vagonā, taču šie jautājumi neapšaubāmi ir jākārto, jo situācija ūdenssaimniecības jomā ir stipri bēdīga. Pašreiz visas iekārtas ir uz
nolietošanās pēdējās robežas un ir

nepārtraukti nepieciešama cilvēku
uzraudzība un regulāra apkope.
Vienlaikus jāsaprot, ka par finansējumu, ar kuru startēsim ES projektu
konkursā, visu sakārtot nevarēs. Ja,
piemēram, Silakrogā mēs varam
startēt ar ūdenssaimniecības uzlabošanas projektu par apmēram
350 tūkstošiem latu, no kuriem ES
finansē 85 %, tad, lai sakārtotu visu
Silakroga ūdenssaimniecības sistēmu, ir nepieciešams miljons četrsimt latu. Tātad tas, ko varam par šo
finansējumu sakārtot, ir tikai neliels
gabaliņš – Silakrogā un Ropažos tā
ir ūdens ražošanas un notekūdeņu
attīrīšanas sistēmu sakārtošana.
Tumšupē situācija ir mazliet citāda,
jo tur nav tik ievērojami apjomi un
uzlabošana aizies arī pa tīkliem.
– Kā vērtējat iedzīvotāju
līdzaktivitāti vides sakārtošanā
un sakopšanā?
– Cilvēki ir gatavi darboties, un
ir svarīgi, lai viņiem būtu šī iespēja aktīvi darboties. Man ir prieks
par katru cilvēku, kas līdzdarbojas.
Vienlaikus es aicinu ikvienu ziņot
par problēmām. Mēs nevaram zināt,
kas notiek katrā konkrētajā dzīvoklī.
Mēs varam redzēt, kas notiek ārpusē, kāpņu telpā, bet to, kas notiek dzīvoklī, mēs nevaram zināt. Interneta
vietnē ir pieejams mans telefons, epasts. Lūdzu, ziņojiet, sakiet. Nav obligāti jānāk un jāraksta iesniegums.
Mēs dzīvojam modernā laikā – ir
telefons, e-pasts, mēs piefiksēsim un
risināsim šīs problēmas.

Atis Prauliņš SIA “Ciemats”
valdes locekļa amatā
stājās aptuveni pirms
trim mēnešiem. Lūdzām
viņu dalīties ar šī brīža
svarīgākajiem iespaidiem
un novērojumiem, kā
arī to, kas aktuāls SIA
“Ciemats” darbībā.

Atis Prauliņš

– Šajos trijos mēnešos noteikti jau esat iepazinies ar situāciju
uzņēmumā SIA “Ciemats”. Kādas
ir lielākās problēmas un aktuālākie šī brīža risināmie jautājumi?
– Viena no lielākajām lietām,
kas jāsakārto, ir uzskaite, lai tā būtu
pārskatāma, saprotama un būtu
iespējams sagatavot visas nepieciešamās atskaites, kas līdz šim bijušas
problemātiskas. Situācija mainās,
un sakarā ar jaunajiem ES realizētajiem projektiem mums nepieciešama citāda atskaites sistēma. Dati
jāsakārto tā, lai tos varētu viegli un
ērti izmantot gan siltināšanas pasākumu, gan ūdenssaimniecības
projektu sagatavošanai, realizēšanai
un atskaišu sagatavošanai. Uzskaites sakārtošana ir darbietilpīga, kas
acumirklī redzamu rezultātu nesniedz, taču nākotnē atmaksājas.
Otra nopietnā lieta – ir jāstrādā
ar cilvēkiem. Un ir jāļauj strādāt.
Kad es sāku strādāt, daudziem darbiniekiem bija problēmas ar veselību. To, vai tās bija patiešām vai ne,

grūti pateikti, bet patiesībā visas
šīs pārmaiņas, kas bija notikušas,
nekādu labumu nebija devušas. Cilvēki nezināja, kas būs un kā būs, kas
jādara, kas nav jādara… Cilvēki ir
stresa situācijā, un darbi uz priekšu
neiet. Iepriekšējais vadītājs sāka ar
to, ka visiem darbiniekiem uzrakstīja uzteikumu. Manuprāt, tā nevar.
Ir jāveido komanda uz bāzes, kāda
tā ir, un komanda ir tik stipra, cik
stiprs ir tās vājākais posms, dalībnieks. Ir jāskatās, jāvērtē šie vājākie
posmi un veidi, kā tos stiprināt.
Tāda pati situācija ir ar iedzīvotājiem, kas ir mūsu galvenie
pasūtītāji un klienti. Organizējam
iedzīvotāju sapulces, lai runātu par
konkrētām lietām, par māju siltināšanām, un pirmā reakcija ir – jūs
jau te trešais nākat un runājat, kaut
kas notiks beidzot vai ne… Iedzīvotājiem jau nav vajadzīga darbība, bet gan rezultāts. Vēl viens no
problemātiskajiem jautājumiem ir
savstarpējā komunikācija. Mūsu
darbinieku izpratne par lietām ir

Par sadzīves atkritumu
savākšanas tarifa
izmaiņām

Novembrī un decembrī – lielo atkritumu savākšanas akcija

Ropažu novada SIA “Ciemats” informē, ka ar 2013. gada 1. janvāri sadzīves atkritumu savākšanas
pakalpojuma tarifs būs Ls 1,07 +
PVN uz vienu cilvēku.
Sadzīves atkritumu savākšanas
pakalpojuma tarifa izmaiņas saistītas ar uzņēmuma pakalpojuma
izmaksām, jo mainās atkritumu
apsaimniekotāja piešķirtās atlaides. Tarifs tika apstiprināts Ropažu
novada 2012. gada 26. septembra
domes sēdē.
SIA “Ciemats” administrācija

“Tīrības dienu” laikā
novembrī un decembrī
Ropažu novadā tiek rīkota
lielgabarītu atkritumu
savākšanas akcija.
Aicinām visus Ropažu novada
iedzīvotājus iztīrīt un sakopt
savus dzīvokļus, pagrabus un
sētas un izmantot iespēju bez
maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem – nevajadzīgām mēbelēm, būvmateriāliem,
TV un audio iekārtām, kas ikdienā nav paredzēti izmešanai
parastajās atkritumu tvertnēs,

kas atrodas pie daudzdzīvokļu
namiem.
Tas, kas vairs nav vajadzīgs
jums, iespējams, būs noderīgs
kādam citam. Vienlaikus šī ir arī
iespēja bez maksas atrast kādu
sev ļoti nepieciešamu lietu!
Lielie atkritumu konteineri ikvienam Ropažu novada
iedzīvotājam (gan daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem,
gan privātmāju un mazdārziņu
īpašniekiem) būs pieejami bez
maksas.
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot šo iespēju!

Lielgabarīta atkritumu konteineru novietnes

10. un 11. novembrī
• Kākciemā pie daudzdzīvokļu mājām “Sarmas” un “Ziedoņi”
• Ropažos pie daudzdzīvokļu mājas “Ēdelveisi”
24. un 25. novembrī
• Tumšupē pie daudzdzīvokļu mājām “Zītari”
• Tumšupē pie daudzdzīvokļu mājām “Tumšupe”
1. un 2. decembrī
• Muceniekos pie daudzdzīvokļu mājām “Jaunceltne 2/6”
• Silakrogā – centrs, orientējoši iepretīm autobusa pieturai
8. un 9. decembrī:
• Zaķumuižā pie daudzdzīvokļu mājām “Parka 3”
• Zaķumuižā pie daudzdzīvokļu mājas “Vidzemes pr. 8”
15. un 16. decembrī
• Ropažos pie daudzdzīvokļu mājas “Kristāli”

Kā jūs atzīmējat Valsts svētkus – 18. novembri?
Arno, skolnieks:
– Zinu, ka piemiņas diena, bet īsti
nesvinu, vienkārši
brīvdiena.

Svetlana,
sētniece:
– Valsts svētki
ir valsts svētki,
neatzīmēju.

Oskars,
“Lattlecom”
darbinieks:
– Īpaši jau
neatzīmēju,
pavadu mājās,
skatos salūtu TV
ekrānā.

Kristers,
bērndārznieks:
– Ēdam
vakariņas,
kūku, braucam
skatīties salūtu.

Velga,
skolotāja:
– Ar savējiem
mājās, dažreiz
aizbraucam
uz salūtu un
sabiedriskajiem
pasākumiem, un
vēl mēs
Ropažos dažreiz dedzinām svecītes.

Pašvaldībā

Ropažu Vēstis
novembris 2012
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10. novembrī – Starptautiskā sociālo darbinieku diena
Inga Koleča
Sociālajam darbam ir ļoti
liela nozīme sabiedrības
labklājības veicināšanā.
Sociālais darbinieks palīdz
cilvēkiem uzlabot savu
dzīves vidi, kā arī spēju
iekļauties sabiedrībā.
Par to, kā norit sociālo
darbinieku darbs Ropažu
novadā, aicināju pastāstīt
Ropažu novada sociālā
dienesta centra vadītāju
Sarmīti Cibuļsku.
“Mūsu darbs ir ar cilvēkiem,
kas nonākuši trūkumā. Citiem liekas, ka mēs tikai dalām pabalstus,
bet tas ir nepareizs viedoklis. Šobrīd sociālā palīdzība tiek veidota
tā, ka mēs vairāk orientējamies uz
sociālo pakalpojumu sniegšanu, jo
ne vienmēr nauda palīdz atrisināt
problēmas. Nereti svarīgāk ir runāt,
iespējams, arī mācīties. Nereti cilvēki domā, ka mēs “piekasāmies”,
par daudz prasām. Bet – ja pats
cilvēks neko nedarīs, tad viņa vietā
neviens neko nevarēs izdarīt. Mūsu
uzdevums ir arī parādīt iespējamos
veidus, kā būtu pareizāk risināt jautājumus. Pabalsts ir tikai viena lieta,
ar ko nodarbojas sociālie darbinieki.
Valsts nodrošina garantēto iztikas
minimuma pabalstu, taču vienlaikus
mēs analizējam pieprasījumu arī pēc
citiem palīdzības veidiem. Piemēram, iepriekš daudzus gadus pašval-

dība izmaksāja bērnu piedzimšanas
pabalstus. Krīzes laikā tos likvidēja,
jo nauda bija vajadzīga citur. Šobrīd, situācijai uzlabojoties, dome
pieņēma lēmumu, ka ar 2013. gada
janvāri bērna piedzimšanas pabalsts
tiks atjaunots, un tas būs Ls 100. Tā
ir liela nauda, un mēs ceram, ka kaut
mazliet uzlabosies arī demogrāfiskā
situācija.
Latvijā novērojama kopīga tendence – iedzīvotāji noveco. Arī šajā
jomā veicams liels darbs. Kad cilvēks nodzīvojis garu mūžu un pats
sevi vairs nevar apkopt, tuvinieku
nav vai viņi dzīvo tālu, ir problēmas,
kas jāizvērtē un jārisina. Ja vientuļā
pensionāra ienākumi ir mazi, piedāvājam mājas aprūpi, ko apmaksā
pašvaldība. Bet mēs piedāvājam arī
mājas aprūpi par samaksu, ko var
apmaksāt pats pensionārs vai viņa
tuvinieki. Tomēr, ja cilvēks paliek
uz gultas, tāda situācija prasa ilgstošu aprūpi, un tad ir jāmeklē citi risinājumi. Mums ir virkne sadarbības
līgumu ar ilgstošās sociālās aprūpes
iestādēm.
Sadarbībā ar bāriņtiesu sociālie
darbinieki strādā ar ģimenēm un
bērniem. Arī šim darbam ir savas
nianses – ir daudz jārunā ar bērniem, jāredz, ka patiešām pastāv
vardarbība ģimenē, jāpiedāvā risinājumi un gadījumos, kad kardināli
kaut kas jāmaina, ir redzami apdraudējumi bērna dzīvībai vai veselībai,
jālemj arī par vecāku varas pārtraukšanu. Tādi gadījumi ir. Cilvēki, kas

Sociālā dienesta centra vadītāja Sarmīte Cibuļska. Foto: Inga Koleča
nav ar to saskārušies, nemaz nevar
iedomāties, cik daudz dažādās situācijās un gadījumos nākas iesaistīties
sociālajiem darbiniekiem. Un nereti
šīs situācijas ir ļoti smagas.
Ar 2012. gadu ieviesām jaunu
pakalpojumu – sociālo darbinieku
izbraukumus uz vietām Silakrogā,
Muceniekos, Zaķumuižā. Atsaucība ir liela, jo, uz vietas esot, var
ātrāk reaģēt, apsekot un risināt
problēmas. Ļoti apsveicami, ka
pašvaldība atbalstīja regulāru bezmaksas transportu no attālākām
apdzīvotām vietām uz Ropažiem.
Tā ir iespēja iedzīvotājiem ne tikai
apmeklēt sociālo dienestu, bet arī
ārstus, aptieku, citas pašvaldības
iestādes. Pašvaldība par saviem
iedzīvotājiem patiešām domā un
rūpējas, cik vien tas ir iespējams.
Pēdējā laikā cieša sadarbība un
aktīvas diskusijas mums veidojas

Diennakts tumšajā laikā lietojiet atstarotāju!
Diāns Veličko,
Ropažu novada pašvaldības
policijas priekšnieka p. i.

Lai mazinātu risku iekļūt ceļu
satiksmes negadījumos, Ropažu
novada pašvaldības policija atgādina: Ceļu satiksmes noteikumi
nosaka, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā
arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav
pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa

brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas atstarotājs, cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur
rokā iedegts lukturītis. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu
braukšanas virzienam. Par šo un
citu gājējiem noteikto pienākumu
pārkāpšanu paredzēts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods no 5 līdz 20 latiem.
Diennakts tumšajā laikā autovadītājs gājēju bez atstarotāja pa-

mana tikai pēdējā brīdī (25–40 m
attālumā), kad no avārijas praktiski vairs nav iespējams izvairīties.
Savukārt atstarotāja atspīdināto
gaismu autovadītājs, braucot ar tuvajām gaismām, pamana no 140 m
attāluma, braucot ar tālajām gaismām – pat no 400 m attāluma. Tātad gājēju pamanīšanas attālums,
lietojot atstarotāju, palielinās 5–10
reizes, un tas ir pietiekami ilgs
laiks, lai vadītājs laikus reaģētu un
izvairītos no sadursmes ar gājēju.

Izglītības iestāžu informatizācija turpinās
Ināra Skrodele,
Zaķumuižas pamatskolas direktora vietniece informātikas jomā
2012. gada jūnijā Ropažu novada
pašvaldības izglītības iestādes – Zaķumuižas pamatskola un Ropažu
vidusskola – saņēma jaunus datorus
skolēniem, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto
projektu “Ropažu novada izglītības
iestāžu informatizācija”, projekta nr.

3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/518.
Ropažu vidusskolā tagad skolēniem papildus esošajiem ir pieejami astoņi, bet Zaķumuižas pamatskolā – seši jauni datori ar jaunāko
standarta programmatūru.
Šī projekta ietvaros vēl plānota portatīvo datoru iegāde (viens
katrai skolai) skolotāju darbam
un multimediju komplekta iegāde (pa vienam komplektam katrai
skolai). Tā kā šo datoru un mul-

timediju aprīkojuma komplektu
piegāde aizkavējas, Ropažu novada pašvaldība ir vienojusies ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta termiņa pagarinājumu līdz 2012. gada 31. decembrim. Kopējās plānotās projekta
izmaksas – Ls 21 649,66.

ar Labklājības ministriju par patvērumu meklētājiem. Viņu vidū
ir nepilngadīgie, kuri paši nevar
pārstāvēt savas tiesības un intereses. Tad tiek piesaistīta bāriņtiesa
un kopīgi tiek izvērtēts, vai bērns
ir jāiekārto ilgstošās sociālās aprūpes iestādē, par ko pašvaldībai
ir jāmaksā. Līdz 18 gadiem valsts
daļu šo izdevumu apmaksā, bet
pēc 18 gadiem, ja persona turpina
uzturēties ilgstošā aprūpes iestādē, tad pašvaldībai jāuzņemas par
viņu rūpes un arī finansiālie izdevumi kā par patvēruma meklētājiem, kas ir valsts funkcija. Šis jautājums nav pārdomāts, un šobrīd
tiek diskutēts Labklājības ministrijā, Saeimā, Finanšu ministrijā.
Vēl viens no sociālās palīdzības
veidiem ir sociālie dzīvokļi. Novadā
ir 34 šādi dzīvokļi, kuros dzīvo vairāk nekā 100 cilvēku – veci ļaudis,

ģimenes ar bērniem. Tā ir pirmā
palīdzība, ja nav kur dzīvot vai ir
dzīvošanai nederīgi apstākļi. Arī
situācijās, ja patstāvīgu dzīvi vēlas
sākt bērns no bērnunama vai persona, kas izcietusi sodu ieslodzījuma vietā, mums ir jānodrošina šie
cilvēki ar dzīvojamo platību. Meklējam iespējas, kā nodrošināt visus,
bet dzīvokļu diemžēl ir tik, cik ir.
Pašreiz novadā nenotiek pašvaldības dzīvojamo māju celtniecība, bet
man gribētos, lai pašvaldība apsvērtu iespēju ņemt kredītu un paplašinātu dzīvojamo fondu.
Viens no būtiskiem sociālā dienesta darbības panākumiem ir profesionāli, kompetenti un atsaucīgi
darbinieki. Sociālais darbs nav vienkāršs, un ne katrs to var veikt. Darbiniekam jābūt ļoti nosvērtam, stabilam, taču vienlaikus arī iejūtīgam,
saprotošam, zinošam, spējīgam ātri
reaģēt un atrast pareizo risinājumu.
Es lepojos ar savām meitenēm, kas
profesionāli pilnveidojas, jo, manuprāt, tā ir liela uzdrīkstēšanās ņemt
kredītu, lai mācītos četrus vai piecus gadus. Laila Spilva šogad beidza
Vadības un sociālā darba augstskolu
“Attīstība”, iegūstot profesionālo sociālā darbinieka kvalifikāciju. Savukārt
Ella Vjakse absolvēja Kristīgo akadēmiju un ieguva karitatīvā sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju.
Šobrīd sociālajā dienestā strādā četras sociālās darbinieces, no kurām
trijām jau ir specialitāte, bet ceturtā
meitene tūlīt pabeigs augstskolu.”

Tehnoloģijas skolas dzīvi
padara interesantāku
Daiga Jankovska,
RMMS “Rodenpois” direktore
Mūzikas un mākslas skola
“Rodenpois” ir aktīvi
sākusi mācību gadu.
Aiz muguras palikuši pirmie pārbaudījumi – tehniskās ieskaites
instrumentu spēlē. Notiek nopietna gatavošanās konkursiem un
festivāliem.
Iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi startējām Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā. Projekts nr. 11-04-LL38L413201-000001 “Ropažu Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois”
mūzikas teorētisko priekšmetu
kabineta tehniskā pilnveidošana”
tika apstiprināts, un skola iegādājās ekrānu, dokumentu kameru
un projektoru. Iegādātā tehnika
tiek aktīvi izmantota. Skolēni vei-

7. novembrī – 5. J. S. Baha klaviermūzikas festivāls 23. novembrī – Pierīgas
mūzikas skolu ansambļu festivāls
2. un 3. decembrī – 9. Starptautiskais
P. Čaikovska klaviermūzikas konkurss
8. novembrī mūzikas skolā uzņemsim
draugus no Ulbrokas un Berģu Mūzikas un mākslas skolas. Koncerts tiks
veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas dzimšanas dienai.

do un demonstrē prezentācijas
klasesbiedriem. Bērniem šis process ļoti patīk, kā arī tas rada lielāku interesi un sapratni par mācāmo materiālu, ļauj skolēniem
apgūt progresīvākas tehnoloģijas.
Arī šajā mācību gadā esam
nolēmuši piedalīties projektu
konkursā ar mērķi iegādāties interaktīvo tāfeli, mūzikas instrumentus, mikrofonus un skaņu
pastiprinošo aparatūru. Tad skolas dzīvi būs iespēja padarīt interesantāku, saistošāku un jaunām
idejām bagātāku.
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Katlu mājas Ropažos un Silakrogā
darbina ar atjaunojamiem resursiem
Inga Koleča
10. oktobrī Ropažus
apmeklēja Latvijas Vides
investīciju fonda pārstāvis
Edmunds Širsons un fonda
pieaicinātais eksperts, Latvijas
Siltumapgādes uzņēmumu
asociācijas padomes loceklis,
Rīgas Tehniskās universitātes
profesors Edgars Vīgants,
lai iepazītos ar Ropažu
novada pašvaldības realizēto
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta atbalstītā projekta
nr. KPFI 4/67 “Tehnoloģiju
pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamiem resursiem
Ropažu novadā” realizāciju.
Viesi kopā ar Ropažu novada pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja
katlu mājas Ropažos un Silakrogā,
kuras rekonstruētas Ropažu novada pašvaldības projekta ietvaros.
Viņi vēlējās pārliecināties par to,
ka projekta ietvaros uzstādītie katli
darbojas un ka tie tiek darbināti ar
atjaunojamiem energoresursiem,
kā to paredz projektā izvirzītie mērķi, tā samazinot oglekļa dioksīda
emisiju jeb kaitīgo vielu izmešus

vidē siltumenerģijas
ražošanas procesā.
Eksperti, apmeklējot
katlu
mājas, pārliecinājās, ka projekta
ietvaros rekonstruētās katlu mājas un tajās uzstādītie katli darbojas, nodrošinot siltuma padevi
iedzīvotājiem un tie tiek darbināti ar atjaunojamiem energoresursiem – kokskaidu granulām.
SIA “Ciemats” valdes loceklis
Atis Prauliņš pieļāva, ka nākotnē
granulas, visticamāk, nodrošinās
vairāki piegādātāji, ņemot vērā,
ka abu katlu māju apkalpošanai
tās būs nepieciešamas regulāri un
lielos apmēros.
Par siltumefektivitātes rādītājiem un to, vai tiks sasniegta projektā izvirzītā jauda, šobrīd grūti
izdarīt pamatotus secinājumus, jo
katlu mājas netiek darbinātas uz
pilnu jaudu.
Apmeklējot katlu mājas, tika
arī secināts, ka nepieciešami uzlabojumi granulu uzņemšanā un uzglabāšanā, kas uz šo brīdi nav pārdomāti un noteikti būs jāpilnveido.
Pēc aptuveni trīs nedēļām gaidāms galīgais fonda atzinums par
projekta realizāciju.

Sākas mājas “Priedes 3”
renovācija Silakrogā
Šobrīd ir sākta daudzdzīvokļu mājas “Priedes 3”
Silakrogā renovācija Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā aktivitātē
“Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” sadarbībā ar LIAA.
Pamatojoties uz mājas “Priedes 3” dzīvokļu īpašnieku doto pilnvarojumu, Ropažu novada SIA
“Ciemats” ir noslēdzis līgumu ar LIAA par projekta īstenošanu.
ERAF finansētā projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Priedes 3” Silakrogā energo
efektivitātes paaugstināšanas pasākumi” līguma nr. L-DMS-11-0224, identifikācijas nr.
DMS/3.4.4.1.0/11/09/080. 2012. gada pavasarī notika būvdarbu iepirkuma konkurss, kurā
uzvarēja SIA “YIT Celtniecība”, ar kuru oktobrī SIA “Ciemats” noslēdza līgumu.
Daudzdzīvokļu mājai “Priedes 3” Silakrogā tiks veikti šādi siltumnoturības uzlabošanas pasākumi:
1) ārdurvju un vējtvera durvju renovācija/maiņa;
2) logu nomaiņa dzīvokļos;
3) logu nomaiņa koplietošanas telpās (pagrabā un kāpņu telpās);
4) pagraba pārseguma (griestu) siltināšana;
5) ēkas fasādes sienu un gala sienu siltināšana, tostarp logu un durvju aiļu siltināšana;
6) bēniņu (tehniskā stāva) siltināšanas darbi un jumta seguma ieklāšana;
7) ēkas apmales-cokola renovācija un siltināšana;
8) apkures cauruļvadu nomaiņa;
9) vējtveru/kāpņu telpu pārseguma (griestu) siltināšana.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas mājai “Priedes 3” – Ls 190 000. Renovāciju iecerēts
pabeigt pavasarī.
SIA “Ciemats”

Turpinās māju renovācija Ropažos
Ir sākta daudzdzīvokļu mājas “Rubīni” Ropažos
renovācija Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētajā aktivitātē “Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA).
Pamatojoties uz mājas “Rubīni” doto dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu, Ropažu novada SIA
“Ciemats” ir noslēdzis līgumu ar LIAA par projekta īstenošanu. ERAF līdzfinansētā projekta
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rubīni” Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” līguma nr. L-DMS-11-0223, identifikācijas nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/078.
2012. gada pavasarī notika būvdarbu iepirkuma konkurss, kurā uzvarēja personu apvienība SIA
“ULRE” un SIA “ANBI”, ar kuru oktobrī SIA “Ciemats” noslēdza līgumu.
Siltināšanas projekta īstenošanas ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes mājai “Rubīni”:
1) jumta siltināšana;
2) fasādes/cokola siltināšana un apdare;
3) logu un durvju uzstādīšana fasādēs;
4) apkures sistēmas renovācija.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas mājai “Rubīni” – Ls 129 000. Projekta kreditēšanu veic
AS “SEB banka”. Renovāciju iecerēts pabeigt pavasarī.
SIA “Ciemats”

IEPAZĪSTI NOVADU!

Pirmās dzirnavas novadā – 16. gadsimtā

Ropažu ūdensdzirnavas tagadējās Ropažu novada
pašvaldības ēkas teritorijā 1801. gadā. Zīm. J. K. Broce
Andrejs Planders,
Ropažu novadpētnieks
Turpmāk ik mēnesi
iepazīstināsim jūs ar
dažādiem interesantiem
Ropažu novada vēstures
faktiem, vēsturiskām vietām
un celtnēm, stāstiem un
leģendām, kas saistītas ar
tiem. Tā mēs kopā labāk
iepazīsim savu novadu.
Šoreiz pastāstīsim par
dzirnavām, kādas savulaik
atradušās Ropažu novadā.
Pirmās zināmās dzirnavas Ropažos ir pieminētas dokumentā,
ko izdevis Vācu ordeņa mestrs
Livonijā Volters fon Pletenbergs
1530. gadā sakarā ar zemes lēņa
un dzirnavu piešķiršanu Gerhar-

dam Šepingam Ropažu pilstiesā.
Tāpat ir atzīmēts, ka šim kungam
jārūpējas par Ropažu pils dzirnavu labošanu. Vai tās bijušas vēja
vai ūdensdzirnavas, nav zināms.
1624.–1625. gada “Vidzemes
arklu revīzijā” minētas vara dzirnavas Ropažos – vara kausētavas,
kuras ar ūdens ratu spēku darbināja plēšas un āmurus. 1638. gada revīzijā minētas šīs pašas vara un vēl
kādas citas dzirnavas, kuras bijušas
sliktā stāvoklī.
18. gs. beigu dokumentos minētas vairākas dzirnavas: Ropažu
muižai piederēja vējdzirnavas –
pēc J. K. Broces 1791. gada zīmējuma spriežot, to atrašanās vieta
ir tagadējā Ropažu HES apkārtne, ūdensdzirnavas, kuras pēc
J. K. Broces zīmējuma atradās
tagadējās Ropažu novada paš-

valdības ēkas teritorijā un ūdensdzirnavas Bajāros pie Pietēnupes,
kurām saglabājušās drupas no
19. gs. Minētas arī Ropažu muižai piederošās dzirnavas Šmīziņos (zviedru kartē tās atzīmētas
jau 17. gs.) – tagadējā Stopiņu
novada apdzīvotā ciema Kulpi
teritorijā pie Mazās Juglas.
Aptuveni 19. gs. vidu Ropažu
muižas īpašnieku baronu Bergu
laikā Ropažos izbūvēja dambi un
kanālu ūdensdzirnavu vajadzībām, kuras drupu stāvoklī aplūkojamas pie tagadējās Ropažu
Hidroelektro stacijas. Tās darbojās līdz pat 20. gs. otrajai pusei,
kad kolhozs tajā ierīko koka zāģētavu, kurā, starp citu, savulaik
darinātas arī Rīgas “Dinamo” hokeja nūjas. Dzirnavas gājušas bojā
ugunsgrēkā 20. gs. 90. gados.

Bibliotēku jaunumi

Ierobežota lietotāju apkalpošana
Grāmatu inventarizācijas dēļ, kas
plānota 5.–16. novembrī, Ropažu novada Informācijas centra
bibliotēkā ir ierobežota lasītāju

apkalpošana, tādēļ šajā periodā
apmeklētājiem bibliotēka nav
pieejama (nodrošinām iespēju tikai nodot izsniegtās grāmatas un

preses izdevumus, kā arī iespēju
piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos). Atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!

21. novembrī plkst. 12 Ropažu
novada Informācijas centra bibliotēka atkal gaida ciemos novada
pirmsskolas vecuma bērnus, lai

kopā dotos ceļojumā uz Pasaku
zemi. Arī šoreiz pasaku priekšā
lasīs un tēlā iejutīsies kāds Ropažu novadā zināms un pazīstams

cilvēks. Pēc pasaku lasījuma bērniem būs iespēja visiem kopā noskatīties multiplikācijas filmiņu.
Uz tikšanos!

12.–16. novembrī Latvijā jau
16. reizi norisināsies Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa. Nedēļas galvenais mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Gada
vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs
vienlaikus tiek iedegtas sveces un
lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

Šogad arī Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkā ir
plānoti pasākumi Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas ietvaros. 12. novembrī mazie lasītāji tiek aicināti
uz Rītausmas stundu, kurā lasīs un
apspēlēs Turbjērna Ēgnera grāmatas “Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki
Šurumburummežā” 11. nodaļu,
bet pieaugušie 15. oktobrī plkst. 18

aicināti uz Krēslas stundu, kurā varēs tikties ar Mika Nousiainena grāmatas “Želejkonfekšu bēglis” varoņiem un, baudot siltas tējas malkus,
klausīties liegās ģitāras melodijās.
Savukārt no 12. līdz 24. novembrim bibliotēkas lasītavā būs
iespēja apskatīt grāmatu autora un
ilustratora Henrika Dreschera darbu izstādi.

Novembrī Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkā būs
apskatāma LNB ceļojošā izstāde
“Grāmatas ir zāles jeb grāmatu
aptieka”, kuras ietvaros var sa-

ņemt vērtīgus ieteikumus, kā lietot patriotisma tinktūru, eliksīru
dzīvespriekam, vitamīnus pret
skaudību un alkatību, ekstraktu
pret garlaicību un vēl daudz ko

citu. Interesentiem ir iespēja uzzināt, kā stiprināt savu veselību
ar lasīšanu, kā arī sastādīt savu
grāmatu sarakstu pret dažādām
kaitēm.

Ceļojums uz Pasaku zemi

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Izstāde “Grāmatas ir zāles jeb grāmatu aptieka”

Novadā

Ropažu Vēstis
novembris 2012

Nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim Ropažu novadā
Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, kuriem ekonomiskās krīzes rezultātā ir
radušies nekustamā īpašuma nodokļu parādi, šā gada 23. augustā stājās
spēkā Nodokļu atbalsta pasākuma likums (NAP). Tā tiek palīdzēts nodokļu
maksātājiem, kuriem līdz 2011. gada
1. septembrim ir izveidojušies nodokļu
parādi un līdz ar to arī nokavējuma
nauda. Likums paredz iespēju pašvaldībām izvēlēties, vai tās vēlas šo pasākumu realizēt savā administratīvajā
teritorijā vai ne.
Ropažu novada dome 2012. gada
26. septembrī (sēdes lēm. prot. nr. 15,
15 &) atbalstīja priekšlikumu ieviest nodokļu atbalsta pasākumus un pieņēma
Saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanu
un tā piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ropažu novadā”.
Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma
naudas un 90 % soda naudas dzēšanai
tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaksā pamatparādu, kas noteikts pēc stāvokļa 2011.
gada 1. septembrī un nav samaksāts
līdz 2012. gada 1. oktobrim. Nodokļu
atbalsta pasākumam var pieteikties no
2012. gada 1. oktobra līdz 2012. gada
31. decembrim.
Uz nodokļu atbalsta pasākumu
• var pretendēt – nodokļu maksātāji
(fiziskas un juridiskas personas), kuriem ir uzkrājies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds līdz 2011. gada 1. septembrim,

• nevar pretendēt – nodokļu maksātāji:
a kuriem navNAP maksājumu (nekustamā īpašuma nodokļa parādu līdz
1.09.2011.);
a kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par
maksātnespējas procesa pasludināšanu;
a kuru nekustamais īpašums tiek
izsolīts.
Nekustamā īpašuma nodokļu parādnieka izdevīgums:
• tiek dzēsta nokavējuma naudu un
90 % soda naudas – samaksājot tikai
nodokļu pamatparādu un 10 % soda
naudas;
• pamatparādu var maksāt pakāpeniski ilgstošā periodā (līdz pat 60 mēnešiem), maksājums ne mazāks par Ls
50 mēnesī.
Nodokļu atbalsta pasākumam var pieteikties: no 2012. gada 1. oktobra līdz
2012. gada 31. decembrim.

Nosacījumi, lai pieteiktos
nodokļu atbalsta
pasākumam

1. Nodokļu maksātājs (ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā pēc 2012. gada 1. oktobra) iesniedz Ropažu novada pašvaldībā
iesniegumu par piedalīšanos nodokļu
atbalsta pasākumā. Iesniegumi jāaizpilda atbilstoši 28.08.2012. MK noteikumu
Nr. 600 “Nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtība” nosacījumiem.
2. Pašvaldība izvērtē iesnieguma atbilstību likuma “Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un MK noteikumu
Nr. 600 “Nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtība” prasībām un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai

atteikumu.
3. Pašvaldība, pieņemot lēmumu par
nodokļa pasākuma piemērošanu,
nosaka parāda samaksas termiņa pagarinājumu, ievērojot šādus likuma
“Nodokļu atbalsta pasākuma likums”
nosacījumus:
3.1. nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms vienādās daļās, un tas
maksājams reizi mēnesī;
3.2. nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 mēnešiem;
3.3. nodokļu atbalsta pasākuma mēneša
maksājums ir ne mazāk 50. latu mēnesī;
4. Kad maksājumi būs veikti pilnā apmērā atbilstoši grafikam, pašvaldība
viena mēneša laikā pieņems lēmumu
par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.
Informējam, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 600 “Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 3.2. punktam,
kas nosaka, ka nodokļu administrācija
konsultē nodokļu maksātāju par iesnieguma sagatavošanu un nodokļu atbalsta
pasākuma īstenošanas kārtību, no 2012.
gada 1. oktobra līdz 2012. gada 28. decembrim, nodokļu maksātāji var vērsties
Ropažu novada pašvaldībā, Sporta iela
1, Ropaži, Ropažu novads, uz konsultācijām par iesnieguma sagatavošanu,
nodokļa parāda apmēru un nodokļa
atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību pie nodokļu administratores Ainas
Bernhardes, tālr. 67918573,
Aina Bernharde,
Ropažu novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības daļas

Saistošie noteikumi nr. 11
Par nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanu un tā piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem
ApstiprinātI ar Ropažu novada domes 2012. gada 26. septembra sēdes lēmumu prot. nr. 15, 15. §.
Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa
atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā
īpašuma nodoklim un ar to sasistītajiem
maksājumiem par Ropažu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz
nekustamā īpašuma nodokli un ar to sastītajiem
maksājumiem administrē Ropažu novada

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
3. Lai pieteiktos nodokļu atbalsta pasākumam,
nodokļu
maksātājs
iesniedz
nodokļu
administrācijai (Ropažu novada pašvaldībai)
iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem par nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtību.
4. Nodokļu administrācija nodokļa maksātāja

iesniegumu izskata atbilstoši Nodokļa atbalsta likuma normām un Ministru kabineta
noteikumiem par nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtību.
5. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
Antons Cibuļskis,
novada domes
priekšsēdētājs

Izraksts no domes 24. oktobra sēdes protokola Nr. 17
Sēdē piedalās Ropažu novada domes priekšsēdētājs
A. Cibuļskis un deputāti K. T. Hēla, I. Gailītis,
Z. Blaus, S. Šukste, A. Kukule, I. Līdacis,
L. L. Batarevska, S. Megere-Klevinska, A. Kleins,
R. Skrebs, V. Vucens, V. Šlegelmilhs, G. Siliņš.
Sēdē tika izskatīti 52 jautājumi. Ar pilnu domes
sēdes protokolu var iepazīties www.ropazi.lv.

Ropažu novada domes lēmumi
Sociālie un dzīvokļu jautājumi

Atjaunot sociālās dzīvojamās platības īres līgumu
ar divām personām, reģistrēt divas personas
pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu
reģistrā, neatjaunot īres tiesības sociālajā dzīvoklī
vienai personai, izbeigt īres līgumu ar vienu personu, apstiprināt Ropažu novada pašvaldības
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru, noslēgt
īres līgumu ar trim personām.

Finanšu un attīstības jautājumi

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 13. “Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Ropažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu”,
piešķirt SIA “Vilkme” finanšu līdzekļus līdz Ls
922,93 pasākuma “Tīrības diena” pasākumu
realizācijai no dabas resursu finanšu līdzekļiem.
Apstiprināt izdevumu atlīdzības līgumus par
autotransporta izmantošanu, apstiprināt mobilā
telefona izmantošanas atlīdzības līgumu,
apstiprināt līgumu ar Zilupes novada pašvaldību
par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012. gadā savstarpējo norēķinu kārtību.
Atbalstīt Ropažu Mūzikas un mākslas skolas

“Rodenpois” dalību Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklātajā projektu konkursā,
apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali periodam
1.10.2012. līdz 31.12.2012 jauktajam korim
“Ropaži”, jauktajam korim “Ozolzīle”, VPDK
“Cielava” un folkloras kopai. Apstiprināt valsts
mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības
iestādēs nodarbinātiem pedagogiem no 2012.
gada 1. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība
Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” un saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai, garantēt aizņēmumu projekta
īstenošanai un saskaņot sagatavoto projekta
tehniski ekonomisko pamatojumu un tajā ietverto
darbu un finansējuma apjomu. Atcelt sociālā
dzīvokļa statusu un noslēgt personai īres līgumu
ar Ropažu novada pašvaldību par dzīvokļa īri. Izveidot multifunkcionālas telpas “Zītari” 5 dz. 1,
Tumšupē, Ropažu novadā. Atbalstīt pašvaldības
sociālā dienesta dalību atklātā projektu konkursā.
Izbeigt mazdārziņu zemes nomas līgumus un
noslēgt jaunus mazdārziņu zemes nomas līgumus
uz laiku ar vairākām personām. Noslēgt zemes
nomas līgumu Tumšupes ciema teritorijā ar SIA
“Propāna butāna gāze” propāna-butāna gāzes
balonu stenda novietošanai pie atkritumu konteineru novietnes Tumšupē. Atcelt Ropažu novada domes 2011. gada 27. septembra lēmuma
“Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Vidzemes prospekts 2 dz. 19 un “Straumēni 1”
dz. 18 atsavināšanu atcelšana” 2. punktu. Piekrist

nekustamo īpašumu daļas iegūšanai īpašumā uz
LR nepilsoņa vārda, apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam “Čiekuri”,
iznomāt personai zemes gabalu, slēdzot par to
zemes nomas līgumu. Dome nepieņēma lēmumu
par pašvaldības ceļa Mucenieki–Stirnas Ropažu
novadā piekritību Ropažu novada pašvaldībai.
Apstiprināt Vienošanos ar Valmieras pilsētas
pašvaldību un līgumus ar Madonas novada
pašvaldību un Limbažu novada pašvaldību par
pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2012. gadā savstarpējo norēķinu kārtību
līdz 31.12.2012. Samazināt personai nekustamā
īpašuma nodokli. Saskaņā ar Ropažu novada
pašvaldības darbinieku maiņu izpilddirektora un
būvvaldes vadītājas amatos mainīt “Par Ropažu
novada attīstības programmas vadības grupas
sastāvu”. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības
Iepirkuma komisiju jaunā sastāvā: Z. Blaus,
J. Baklāns, J. Putniņš, I. Līdacis, S. Busule.
Apstiprināt Z. Blauu par Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāju. Izveidot Katlu māju rekonstrukcijas un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu Ropažu
un Silakroga ciemā izvērtēšanas komisiju: Z.
Blaus, V. Šlēgelmilhs, R. Skrebs, A. Kleins,
A. Prauliņš. Apstiprināt Z. Blauu par komisijas priekšsēdētāju. Komisijas darbā pieaicināt
izpilddirektoru J. Baklānu, būvvaldes vadītāju V.
Lasmani, finanšu un grāmatvedības daļas vadītāju
A. Rubeni. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu biomasas koģenerācijas stacijas
būvniecībai nekustamajā īpašumā “Sudrabkalni”
Ropažu novadā.
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Izraksts no 26. septembra domes sēdes protokola Nr. 15
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti
Z. Blaus, A. Cibuļskis, K. T. Hēla, I. Gailītis,
Z. Blaus, S. Šukste, A. Kukule, I. Līdacis,
L. L. Batarevska, S. Megere-Klevinska,
A. Kleins, R. Skrebs, V. Vucens, G. Siliņš.
Sēdē tika izskatīti 64 jautājumi. Ar pilnu domes
sēdes protokolu var iepazīties www.ropazi.lv.

Ropažu novada domes lēmumi
Sociālie un dzīvokļu jautājumi

Atjaunot sociālās dzīvojamās platības īres līgumu vairākām personām, reģistrēt personu
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā, apstiprināt Ropažu novada pašvaldības
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistru uz
26.09.2012, atteikt reģistrēt personas ģimeni
sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā, atteikt personai daļēju parāda par elektroenerģiju
apmaksu, neatjaunot tiesības uz sociālā dzīvokļa
īri, noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vairākām personām, anulēt personu sniegtās ziņas
par deklarēto dzīvesvietu, noslēgt īres līgumu
ar personu par nekustamo īpašumu.

Finanšu jautājumi

Samazināt nekustamā īpašuma nodokli personai,
apstiprināt pašvaldības saistošo noteikumus Nr.
11 “Par nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanu un tā piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem”,
noslēgt izdevumu atlīdzības līgumus par autotransporta izmantošanu, apstiprināt izmaksas
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs
vienam skolēnam/audzēknim ar 1.09.2012.:
Ropažu vidusskola – 46,55 Ls/mēn., Zaķumuižas pamatskola, tostarp pirmsskola, – 66,50
Ls/mēn., PII “Annele” – 103,41 Ls/mēn. Segt
izdevumus par skolēnu ikdienas sabiedriskā
transporta biļetēm 1.–12. klašu skolēniem (izglītības programmas apguve: klātiene), kuri
mācās Zaķumuižas pamatskolā vai Ropažu
vidusskolā: pamatskolas skolēniem – 100 %
apmērā, 10.–12. klašu skolēniem – 100 % apmērā, izņemot audzēkņus, kurus Ropažu novada
pašvaldība bez maksas nodrošina ar transportu
nokļūšanai izglītības iestādē. Segt izdevumus
saistītus ar skolēnu (vispārējo izglītības iestāžu
skolēni 1.–12. klase, izglītības programmas
apguve: klātiene) ikdienas sabiedriskā transporta (autobusa) abonenta braukšanas biļetēm
vai e-taloniem Rīgas pilsētas pašvaldības organizētajā sabiedriskajā transportā maršrutā
Mucenieki–Rīga–Mucenieki, kuri deklarējuši
dzīvesvietu Muceniekos Ropažu novadā un
kuri apmeklē izglītības iestādi, kurās tiek īstenota mazākumtautības programma (ne latviešu
valodas plūsma): pamatskolas skolēniem – 100
% apmērā, 10.–12. klašu skolēniem – 50 %
apmērā. Segt izdevumus saistītus ar skolēnu
(vispārējo izglītības iestāžu skolēni 1.–12. klase, izglītības programmas apguve: klātiene)
ikdienas sabiedriskā transporta biļetēm, kuri
deklarējuši dzīvesvietu Silakrogā, Zaķumuižā,
Tumšupē, Ropažos vai citās Ropažu novada
apdzīvotās vietās un kuri apmeklē izglītības
iestādi, kurās tiek īstenota mazākumtautības
programma (ne latviešu valodas plūsma): pamatskolas skolēniem – 100 % apmērā, 10.–12.
klašu skolēniem – 50 % apmērā.
Samazināt nekustamā īpašuma nodokli personai. Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
realizēšanas gaitai daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai “Rubīni”, kā arī piekrist nepieciešamajam
kredītam, kas nepārsniedz summu 73,48 Ls/m2,
kur mājas kopējā platība ir 1755,60 m2 (siltināšanas procesa sākšana pēc pilnvaru saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašniekiem). Piekrist projekta “Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
realizēšanas gaitai daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai “Priedes” 3, Silakrogā, kā arī piekrist nepieciešamajam kredītam, kas nepārsniedz summu
51,13 Ls/m2, kur mājas kopējā platība ir 3618,60
m2 (siltināšanas procesa sākšana pēc pilnvaru
saņemšanas no attiecīgās daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļu īpašniekiem). Grozīt starp Ropažu novada pašvaldību un sabiedriskā labuma organizāciju
Biedrību “Attīstības centrs “Mucenieki”” noslēgto
patapinājuma līgumu, nosakot, ka biedrībai līdz
telpu “Veikals Nr. 2”, Mucenieki, remonta pabeigšanai, bet ne ilgā kā uz 1 gadu, tiek patapinātas
telpas “Jaunceltnes 2” k. 6, dz. 11, Mucenieki,
ar nosacījumiem, ka telpas nav izmantojamas
otrdienās un ceturtdienās, kad tās izmano SIA
“Ciemats”. Atbalstīt SIA “Regga Dolomīts” ieceri
izbūvēt autoceļu atbilstoši paredzētajai noslodzei/kravnesībai un noslēgt sadarbības līgumu ar
SIA “Regga Dolomīts” par pašvaldības autoceļa
Rājumi–Vāverliepas (iepriekšējais nosaukums
Āriņi–Mārzemnieki) apmēram 500 metru garumā projektēšanu un izbūvi, līgumā paredzot, ka
visas autoceļa izbūves projektēšanas un izbūves

izmaksas sedz SIA “Regga Dolomīts”; pēc autoceļa pārbūves un nodošanas ekspluatācijā SIA
“Regga Dolomīts” nebūs nepieciešama braukšanas
atļauja; izbūvētā autoceļa ikdienas uzturēšanu veic
SIA “Regga Dolomīts” par saviem līdzekļiem.
Apstiprināt nolikumu “Par dividendēs izmaksājamo pašvaldības kapitālsabiedrību tīrās peļņas
daļu un kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs
izmaksājamo tīrās peļņas daļu”, nosakot, ka nolikums stājas spēkā 2012. gada 1. oktobrī un tas
ir saistošs visām pašvaldības kapitālsabiedrībām.
Pagarināt starp Ropažu novada pašvaldību un
ģimenes ārsti Kristīni Birznieci-Bērziņu noslēgtā
nomas līguma termiņu līdz 2014. gada 6. jūlijam.
Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes
nolikumu un struktūru. Apstiprināt Īpašuma novērtēšanas un atsavināšanas komisijas 2012. gada
22. augusta protokolā Nr. 3 noteikto nekustamo
īpašumu nosacīto cenu un piedāvāt SIA “Sintop”
nopirkt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Mežziņi 1” (zemes gabala platība – 0,0801) un
“Mežziņi 2” (zemes gabala platība – 0,0957)
par nosacīto cenu Ls 300 un Ls 500. Veikt
grozījumus Ropažu novada pašvaldības Darba
samaksas nolikuma pielikumā ar grozījumiem
30.05.2012. pielikuma 1. daļas “Administrācija” 1.4. punktā “Būvvalde” saskaņā ar Ropažu
novada pašvaldības Būvvaldes nolikumu un tā
pielikumu un apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu
novada pašvaldības 30.05.2012. darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma pielikumu. Piešķirt
līdzfinansējumu biedrībai “Aktīvi vecāki – Ropažu
novadam” LAD ELFLA projekta “Automodelisma
trase Ropažos” realizācijai un patapināt biedrībai
Ropažu vidusskolas 3. stāva zāli automodelisma
trases izveidei ar nosacījumu, ka līgums stājas
spēkā brīdī, kad iesniegtais projekta pieteikums
ar LAD lēmumu ir apstiprināts. Piešķirt finansiālo atbalstu Ls 250 apmērā biedrībai “Sporta
klubs Ziemeļpols” Kristena Putina treniņu darba procesa nodrošināšanai un inventāra iegādei
Pasaules čempionātam kamaniņsportā. Noslēgt
izdevumu atlīdzības līgumus par autotransporta izmantošanu. Saskaņot SIA “Ciemats” jauno
cieto atkritumu izvešanas tarifu Ls 1,07 + PVN
uz vienu cilvēku mēnesī. Piešķirt un izmaksāt
personai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā Ls
300. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ropažu novadā”. Konceptuāli atbalstīt,
ka 2013. gada budžetā tiek rasti finanšu līdzekļi
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Stacija
Augšciems” ēkas telpu remontam, pārplānošanai,
apkures izveidošanai un virtuves izveidošanai.
Veikt reorganizāciju Ropažu novada bibliotēkās.

Attīstības jautājumi

Piekrist nekustamo īpašumu iegūšanai īpašumā
un reģistrēšanai zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa
vārda, apstiprināt “Mobilo telekomunikāciju
bāzes stacijas un sakaru torņa” būvniecību nekustamajā īpašumā “Silenieki”, Ropažu novadā.
Atbalstīt “LMT bāzes stacijas, torņa h = 72 m
un sakaru aparatūras” būvniecību nekustamajā
īpašumā “Augstkalni”, Ropažu novadā, ja tiek
ievērotas šādas publiskās apspriešanas laikā
izteiktās piezīmes: mainīt torņa atrašanās vietu nekustamā īpašuma “Augstkalni” teritorijā,
saskaņojot mainīto torņa novietni ar īpašnieku
un Būvvaldi un informējot Rotkaļu ciema iedzīvotājus, nekustamā īpašuma “Augstkalni” īpašniekam kopā ar “Latvijas Energoceltnieks” SIA
un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA vienoties
par servitūta ceļa izbūvi. Uzsākt detālplānojuma
projekta izstrādi zemesgabalam “Lielakmeņi”,
sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ropažu novada Ropažu ciemā, piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai nosaukumu “Cekuliņi”,
jaunu kadastra apzīmējumu, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – neapbūvēta individuālo dzīvojamo māju apbūve un noteikt,
ka jaunizveidotā zemes vienība ir pašvaldībai
piekritīgā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda. Noslēgt telpu patapinājuma
līgumu uz 5 gadiem par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Modriņi” telpu nodošanu Ropažu
novada Informācijas centra vadītājas Daces
Smukšas rīcībā, bibliotēkas papildus funkciju
veikšanai. Noslēgt mazdārziņu zemes nomas līgumus, kā arī izbeigt mazdārziņu zemes nomas
līgumus ar vairākām personām, noslēgt uz laiku
telpu nomas līgumu ar IK “Ebija” par Ropažu
novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās
telpas ēkā Skolas iela 1, Zaķumuižā, iznomāšanu. Atjaunot Jāni Baklānu Ropažu novada
pašvaldības izpilddirektora amatā ar 2012. gada
1. oktobri, pārcelt Ropažu novada pašvaldības
izpilddirektoru Juri Putniņu pašvaldības jurista
amatā ar 2012. gada 1. oktobri, noslēdzot darba
līgumu. Piešķirt finansējumu līdz Ls 3598,81
pašvaldības nekustamā īpašumā “Stacija Augš
ciems” remontdarbu veikšanai u. c.

Izraksts no 8. oktobra domes sēdes protokola Nr. 16

Sēdē piedalās Ropažu novada domes priekšsēdētājs A. Cibuļskis un deputāti I. Gailītis, Z. Blaus,
S. Šukste, A. Kukule, I. Līdacis, L. L. Batarevska, A. Kleins, I. Skudiķis, R. Skrebs, V. Vucens,
V. Šlegelmilhs, G. Siliņš. Sēdē tika izskatīti divi jautājumi. Ar pilnu domes sēdes protokolu var
iepazīties www.ropazi.lv.

Ropažu novada domes lēmumi

Piekrist slēgt līgumu par apkures katlu Ropažos un Silakrogā ieregulēšanu un palaišanu ar firmu
“Zamer”, samaksājot EUR 8000 plus PVN. Piešķirt līdz Ls 7135 ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai Ropažu un Silakroga rekonstruētām katlu mājām.
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Saistošie noteikumi nr. 12
Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2012. Gada 26. septembra sēdes lēmumu prot. Nr. 15, 37. §

Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta sesto daļu un 25. pantu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu, Ministru kabineta 2009. gada 17.
jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19.
decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka sociālās palīdzības un citu pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un to
izmaksāšanas kārtību personām (ģimenēm), kuras
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Ropažu
novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības)
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām
un mazaizsargātām personām (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī
noteikt finansiāla atbalsta apmēru un piešķiršanas
nosacījumus citām mērķa grupām, neizvērtējot
materiālo stāvokli.
3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos
sociālās palīdzības un citus pabalstus ir ģimenēm
(personām), kuras savu dzīves vietu ir deklarējušas
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuru
ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
4. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un
maznodrošinātas ģimenes statusu nosaka analoģiski
trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai,
ņemot vērā šo noteikumu 2. nodaļā noteikto
ienākumu līmeni vienai personai. Nosakot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek
uzskatīta:
4.1. un/vai mežs, zeme vienā vai vairākos zemes
gabalos ar kopējo platību līdz 2 ha pašvaldības
administratīvajā teritorijā, izņemot ģimenes ar
bērniem (par bērnu tiek uzskatīta persona līdz 21
gada vecumam, kura nav stājusies laulībā un iegūst
izglītību klātienē, iesniedzot izziņu no mācību
iestādes (izņemot Ropažu novada pašvaldības
izglītības iestādes), kas apliecina, ka bērns mācās
un apmeklē minēto skolu), kur zeme un/vai mežs
vienā vai vairākos gabalos var būt ne vairāk kā 1ha
uz vienu ģimenes locekli;
4.2. viena automašīna vai viens motocikls, vai
mopēds, uz kuru attiecas šādi nosacījumi:
4.2.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 10 gadiem;
4.2.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas
vārda laikā, kad ģimenei (personai) nebija piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss;
4.2.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas
vārda ne mazāk kā 1 gadu.
5. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam,
kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta.
6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
6.1. Pabalsti, kurus izmaksā, izvērtējot ģimenes
ienākumus un materiālo stāvokli:
6.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai;
6.1.2. mājokļa pabalsts:
6.1.2.1. dzīvokļa pabalsts;
6.1.2.2. pabalsts kurināmā iegādei;
6.1.2.3. skaldītas malkas piegāde.
6.1.3. pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksai:
6.1.3.1. stacionārās ārstēšanas izdevumu segšanai;
6.1.3.2.
medikamentu
iegādes
izdevumu
kompensācijai;
6.1.3.3. izdevumu par operāciju kompensāciju;
6.1.3.4. zobu protezēšanas vai zobu ārstēšanas izdevumu segšanai.
6.1.4. pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai:
6.1.4.1. skolas piederumu un mācību līdzekļu
iegādei;
6.1.4.2. skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai;
6.1.4.3. brīvpusdienas Ropažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs;
6.1.4.4. apģērba iegādei;
6.1.4.5. pabalsts ceļa izdevumu segšanai.
6.1.5. vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai:
6.1.5.1. pabalsts pases izņemšanai;
6.1.5.2. pabalsts nodokļa grāmatiņas izņemšanai;
6.1.5.3. pabalsts citu dokumentu noformēšanai.
6.2. Pabalsti, kurus izmaksā, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus un materiālo stāvokli:
6.2.1. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā:
6.2.1.1. pabalsts ārkārtas situācijā;
6.2.1.2. pabalsts ārkārtas situācijā personas nāves
gadījumā.
6.2.2. bērna piedzimšanas pabalsts;
6.2.3. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem:
6.2.3.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
6.2.3.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai;
6.2.3.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei;
6.2.3.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai.
6.2.4. pabalsts audžuģimenēm:
6.2.4.1. pabalsts bērna uzturam;
6.2.4.2. pabalsts apģērba, apavu, mīkstā inventāra
iegādei;
6.2.4.3. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā
inventāra iegādei.
6.2.5. pabalsts vai apmaksātas pusdienas tuberkulozes slimniekam.
2. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātu ģimeņu
(personu) ienākumu līmenis
7. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes
(personas) ienākumu līmenis ir Ls 100 vienai personai mēnesī.

8. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināta vientuļa
pensionāra, vientuļas personas ar invaliditāti (kuriem nav likumīgo apgādnieku) ienākumu līmenis
ir Ls 150 vienai personai mēnesī.
9. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināta pensionāra,
personas ar invaliditāti ienākumu līmenis ir Ls 130
vienai personai mēnesī (ja ģimenē nav darbspējīgu
personu).
3. Pabalsti, kurus izmaksā, izvērtējot ģimenes
ienākumus un materiālo stāvokli
3.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
10. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais
ienākumu līmenis (GMI) ir:
10.1. pilngadīgai personai Ls 40 mēnesī;
10.2. nepilngadīgai personai Ls 45 mēnesī.
11. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli,
Sociālais dienests GMI pabalsta izmaksu naudā
daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar
uzskaiti naudā), samaksājot bērna ēdināšanas izdevumus skolā vai bērna audzināšanas un izglītības
iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai.
12. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši spēkā esošiem Ministru kabineta
noteikumiem.
13. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši
spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem.
3.2. Mājokļa pabalsts
3.2.1. Dzīvokļa pabalsts
14. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja pašvaldības
teritorijā deklarētās ģimenes (personas) pamata
dzīvesvieta ir pašas ģimenes (personas) vai
pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis vai persona
īrē dzīvokli no trešās personas, pamatojoties uz
rakstveidā noslēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu.
15. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts īres un
komunālo pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.
16. Dzīvokļa pabalstu piešķir uz apkures sezonas
laiku ģimenei (personai), kurai ir noteikts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Apkures sezona ir sešus mēnešus – no novembra
līdz aprīlim.
17. Dzīvokļa pabalstu var pieprasīt no decembra
līdz maijam par apkures sezonas mēnešiem.
18. Iesniedzot iesniegumu dzīvokļa pabalsta
saņemšanai Sociālajā dienestā, persona uzrāda pasi
un iesniedz šādus dokumentus:
18.1. rēķina par dzīvokļa īri (apsaimniekošanu) un
komunālajiem pakalpojumiem
kopiju par mēnesi, no kura tiek pieprasīts pabalsts;
18.2. rēķina par gāzi kopiju, ja noslēgts līgums par
apkures pakalpojumiem ar gāzes piegādātāju – par
mēnesi, no kura tiek pieprasīts pabalsts;
18.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, ja
noslēgts īres līgums ar privātpersonu.
19. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
19.1. trūcīgām ģimenēm ar bērniem līdz Ls 40
mēnesī apkures sezonā;
19.2. trūcīgām ģimenēm (ar pilngadīgām personām)
līdz Ls 30 mēnesī apkures sezonā;
19.3. maznodrošinātām ģimenēm līdz Ls 20 mēnesī
apkures sezonā.
20. Par pamatu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
tiek ņemts vērā saņemtais rēķins par dzīvokļa īri
(apsaimniekošanu) un komunālajiem pakalpojumiem par mēnesi, sākot ar kuru tiek pieprasīts
minētais pabalsts. Ja vienā mājoklī ir vairāk kā
viena mājsaimniecība, aprēķinot pabalstu, uzrādītā
rēķina summa tiek dalīta ar mājoklī dzīvojošo personu skaitu un iegūtā summu reizināta ar pabalsta
pieprasītāja ģimenes locekļu skaitu.
21. Dzīvokļa pabalstu pārskaita komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā vai skaidrā naudā, ja nav
iespējams pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.
22. Dzīvokļa pabalsta saņēmējs nevar saņemt pabalstu kurināmā iegādei.
23. Papildus šo noteikumu5.nodaļā minētajiem
punktiem, dzīvokļa pabalstu atsaka, ja:
23.1. dzīvoklis vai tā daļa tiek izīrēta citām
personām;
23.2. dzīvoklim ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.
3.2.2. Pabalsts kurināmā iegāde
24. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) vienu reizi
gadā malkas, brikešu, ogļu un cita kurināmā iegādei,
kuras savu dzīves vietu ir deklarējušas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
25. Pabalsta kurināmā iegādei apmērs
mājsaimniecībai ir Ls 80 gadā.
26. Pabalstu nepiešķir, ja:
26.1. sociālais dienests ir konstatējis, ka ģimenei
(personai) apkures sezonai kurināmais ir pietiekamā
daudzumā;
26.2. ģimenei (personai) īpašumā ir mežs.
27. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir naudā.
28. Pabalsta kurināmā iegādei saņēmējs nevar
saņemt dzīvokļa pabalstu.
3.2.3. Skaldītas malkas piegāde.
29. Skaldītas malkas piegāde 10 m3 tiek nodrošināta
vientuļiem trūcīgiem un maznodrošinātiem
pensionāriem un vientuļām trūcīgām un
maznodrošinātām personām ar invaliditāti, kuras
savu dzīves vietu ir deklarējušas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, vienu reizi gadā, kuriem
nav apgādnieki un īpašumā nav mežs.
3.3. Pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksai
30. Pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksai
piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(nevis katram ģimenes loceklim) un atsevišķi
dzīvojošām trūcīgām un maznodrošinātām
personām:

30.1.stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai
līdz Ls 25 ne vairāk kā divas reizes gadā, uzrādot
čeku vai kvīti par maksājumu (ne vecāku par 3
mēnešiem), izrakstu no stacionāra;
30.2.medikamentu (izņemot uztura bagātinātājus),
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, iegādes izdevumu kompensācijai
līdz Ls 20 ne vairāk kā divas reizes gadā, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu
nepieciešamību, čekus ar personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu vai stingrās uzskaites kvītis ar čeku,
kas nav vecāki par 3 mēnešiem;
30.3. izdevumu par operāciju kompensācija līdz Ls
50, gadā, uzrādot čeku vai kvīti par maksājumu, izrakstu no stacionāra;
30.4. zobu protezēšanas vai zobu ārstēšanas izdevumu segšanai ne vairāk kā Ls 30 gadā, uzrādot čekus
vai kvītis par veiktajiem maksājumiem (ne vecākus
par 3 mēnešiem).
3.4. Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai
31. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni:
31.1. skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei –
līdz Ls 25, ko piešķir vienu reizi gadā bērnam,
kurš apgūst vispārējo izglītību vai profesionālo
vidējo izglītību, ja mācās klātienē, iesniedzot
izziņu no mācību iestādes (izņemot Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes), kas apliecina,
ka bērns mācās minētajā skolā, uzrādot čeku par
veikto pirkumu. Pabalstam var pieteikties augustā,
septembrī;
31.2. skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai, kuri
mācās citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās Ls
20 vienam skolēnam, ko izmaksā 2 reizes mācību
gada laikā, uzrādot izziņu no mācību iestādes, kas
apliecina faktu, ka bērns mācās minētajā skolā, līdz
bērna 20 gadu vecumam;
31.3. brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādēs:
31.3.1. brīvpusdienas bērniem, kuri mācās
pašvaldības skolās no 2. līdz 12. klasei;
31.3.2. brīvpusdienas (vienu ēdienreizi dienā –
pusdienas) trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu pirmskolas vecuma bērniem, kuri apgūst pirmskolas
izglītības programmu Ropažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
31.4. apģērba iegādei katram bērnam (līdz 18 gadiem) – Ls 15 vienu reizi gadā, uzrādot čeku par to
iegādi, uzsākot mācību gadu pirmsskolas izglītības
iestādē, vispārējās vai profesionālās vidējās
izglītības iestādē (augustā, septembrī) vai beidzot
mācību iestādi (maijā);
31.5. pabalstu ceļa izdevumu segšanai līdz Ls 20
mēnesī trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās vidējās
profesionālās izglītības iestādēs, iesniedzot izziņu no
mācību iestādes, kas apliecina, ka mācās minētājā
mācību iestādē un norādot izziņā apmeklēto dienu
skaitu skolā, transporta biļetes salīmētas uz lapas
ar datumiem un maršrutu. Biļetes par iepriekšējo
mēnesi iesniedz līdz tekošā mēneša 15. datumam.
3.5. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai
32. Pabalstu piešķir personām bez ienākumiem,
kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas (ģimenes) statuss.
33. Pabalsta apmēri:
33.1. pabalsts pases izņemšanai līdz Ls 21;
33.2. pabalsts nodokļa grāmatiņas izņemšanai līdz
Ls 11;
33.3. pabalsts citu dokumentu noformēšanai
(dzīvesvietas deklarēšanai, bezdarbnieka statusa
iegūšanai u. c.) līdz Ls 10.
4. Pabalsti, kurus izmaksā, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus un materiālo stāvokli
4.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
34. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, ja nav
iespējams apmierināt pamatvajadzības) piešķir līdz
Ls 200 vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas,
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo
izdevumu segšanai.
35. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts
sociālajā dienestā ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
36. Pabalstu Ls 90 ārkārtas situācijā personas
nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu, uzrāda miršanas apliecības oriģinālu,
ja mirusī persona savu pamata deklarēto dzīves
vietu bija deklarējusi pašvaldības administratīvajā
teritorijā un ja mirušai personai netiek izmaksāts
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūras
apbedīšanas pabalsts.
37. Pabalstu izmaksā Ropažu novada pašvaldības
kasē, Sporta ielā 1, Ropažos, 3 darba dienu laikā no
dienas, kad aizpildīta iesnieguma veidlapa.
38. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai
daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
39. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta
ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un
kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija
slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus līdz Ls 160.
4.2. Pabalsts pārtikas iegādei vai apmaksātas pusdienas tuberkulozes slimniekam
40. Tiesības saņemt pabalstu Ls 1,50 dienā pārtikas
iegādei vai apmaksātas pusdienas Ls 1,50 vērtībā
ir tuberkulozes slimniekiem, kuri savu pamata
dzīves vietu ir deklarējuši un dzīvo pašvaldības

administratīvajā teritorijā.
41. Persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu
un BOVU Tuberkulozes un plaušu slimības valsts
centra izsniegtu izziņu.
42. Pabalsts tiek aprēķināts no dienas, kad persona iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā un to izmaksā līdz termiņa
beigām, kas norādīts BOVU Tuberkulozes un
plaušu slimības valsts centra izsniegtajā izziņā, pabalstu izmaksājot 1 reizi mēnesī Ropažu novada
domes kasē, Sporta ielā 1, vai pārskaitot uz personas
norādīto bankas kontu, vai apmaksājot pusdienas Ls
1,50 apmērā.
4.3. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās
43. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta trešās un ceturtās daļas, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas
visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
44. Pabalstu apmēri:
44.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai – Ls 90,00,
invalīdiem kopš bērnības – Ls 150 (izmaksā vienu
reizi);
44.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai
(izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība piešķir
dzīvokli);
44.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei – Ls 175 (izmaksā vienu reizi vai par šo
summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto
inventāru);
44.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – Ls
45, invalīdiem kopš bērnības – Ls 75 (izmaksā
katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības
vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē, vai ja bērns nepārtraukti turpina studijas
augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu).
4.4. Pabalsti audžuģimenēm
45. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes
noteikumi” noteiktajā kārtībā.
46. Pabalstu apmēri:
46.1. pabalsts bērna uzturam – Ls 50. Izmaksā katru
mēnesi;
46.2. pabalsts apģērba, apavu, mīkstā inventāra
iegādei – Ls 40. Izmaksā katru mēnesi;
46.3. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā
inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē –
Ls 100,00.
4.5. Bērna piedzimšanas pabalsts
47. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts Ls 100
tiek piešķirts ģimenei, lai sniegtu materiālu atbalstu
jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
48. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no
jaundzimušā bērna vecākiem, ja:
48.1. vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīves
vieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā vismaz 1 gadu pirms bērna piedzimšanas;
48.2. jaundzimušā bērna deklarētā dzīves vieta
ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
48.3. pabalstu pieprasa viena mēneša laikā no bērna
piedzimšanas.
49. Pabalstu pārskaita uz personas norādīto kontu
10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Sociālajā dienestā.
50. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš dzimis pēc 2012.
gada 31. decembra.
5. Pabalstu piešķiršanas kārtība
51. Pabalsta pieprasītājs vēršas pašvaldības sociālajā
dienestā, iesniegumā norādot vēlamo pabalsta
veidu.

52. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja
iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai
nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darbdienu laikā novērtē ģimenes (laulāto, personu,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē
dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas
aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu
(izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt pabalstu.
53. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas
(administratīvā akta izdošanas) informē personu
par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā
rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma
apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
54. Ierobežojumi pabalstu saņemšanai, kurus
piešķir, izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli,
ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi:
54.1. persona atsakās iesaistīties līdzdarbību
veicinošos pasākumos savas problēmas risināšanā
vai nepilda vienošanās par līdzdarbību nosacījumus,
ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
54.2. persona regulāri lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai pārkāpj sadzīves un
sabiedriskās kārtības normas;
54.3. persona atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai
nepieciešamos pierādījumus un dokumentus, sniedz
nepatiesas ziņas;
54.4. persona sociālās palīdzības pieprasīšanas brīdī
sniedz nepatiesas ziņas vai noklusē informāciju, kas
ietekmē sociālās palīdzības saņemšanu;
54.5. sociālais dienests konstatē, ka piešķirtās
sociālās palīdzības pabalsts netiek izmantots
atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
54.6. darbspējīgs sociālā dienesta klients, kurš
saņem sociālo palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc
kārtas, atsakās iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos;
54.7. darbspējīgs sociālā dienesta klients, kurš saņem
sociālo palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas,
iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, bet neievēro
ar sociālo dienestu noslēgtā līguma par klienta
iesaistīšanu minētajos pasākumos noteikumos;
54.8. persona vai ģimenes locekļi nepiedalās sociālā
dienesta rīkotajos izglītojošos pasākumos bez pamatota iemesla;
54.9. ģimene (persona) savu iespēju robežās neveic
ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem;
54.10. neatļauj sociālajiem darbiniekiem apmeklēt
ģimeni (personu) patstāvīgajā dzīves vietā.
6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību
55. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Ropažu novada domē (Sporta iela1, Ropaži,
Ropažu novads, LV-2135) Administratīvā procesa
noteiktajā kārtībā.
56. Ropažu novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvā
rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010, likumā
noteiktajā kārtībā.
7.Noslēguma jautājumi
57. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Ropažu novada pašvaldības
laikrakstā “Ropažu Vēstis”.
58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
šādi Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi:
58.1. 28.01.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Par
pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 2009.
gadā”;
58.2. 22.12.2010. Saistošie noteikumi Nr. 31 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā”.
Antons Cibuļskis,
novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem un citiem pabalstiem Ropažu novadā” izstrādāti ar mērķi noteikt pašvaldības sociālās
palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un mazaizsargātām
personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas
uzlabošanā, kā arī noteikt finansiāla atbalsta apmēru un piešķiršanas nosacījumus citām mērķa grupām,
neizvērtējot materiālo stāvokli.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts. Saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par sociālās
palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” sniegta informācija par paredzēto finansiālo atbalstu
novada iedzīvotājiem pamatvajadzību: ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības
nodrošināšanai.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” radīti jauni nosacījumi, kas attiecas uz trūcīgas,
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu kā arī no 2010. gada 22. decembra Saistošiem
noteikumiem Nr. 31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā” izslēgts GMI (garantētā minimālā
ienākumu līmeņa pabalsts) pabalsts Ls 90 pensionāriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti un ieviests jauns palīdzības veids, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus – bērna piedzimšanas pabalsts, kas
tiks izmaksāts no Ropažu pašvaldības Sociālā budžeta līdzekļiem, palielinot naudas līdzekļu izlietojumu
sadaļā – naudas pabalsti, kas būtiski pašvaldības sociālo budžetu neietekmēs.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām. Par Saistošo noteikumu Nr. 12 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” izpildi atbild Ropažu novada
pašvaldības sociālais dienests.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” izstrādāti, pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un pamatojoties uz 29.05.2012. MK kabineta noteikumiem Nr.
366 “Grozījumi MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu. Saistošo
noteikumu Nr. 12 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” izstrādes procesā tika
izmantoti iedzīvotāju ieteikumi, sociālo darbinieku darba procesā gūtās atziņas, Ropažu novada domes
Sociālo jautājumu komitejas deputātu ieteikumi.

Sports un aktīvā atpūta

Ropažu Vēstis
novembris 2012

Olimpiskā diena novadā
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Uz čempiona titulu novusā
četri pretendenti
Sporta klubs “Skille”
Ropažu novada čempionāts
novusā iegājis finiša taisnē.
Neskatoties uz nepatīkamo dalībnieku skaita samazināšanos, čempionāts intrigu nav zaudējis. Ievērības cienīgs fakts – pirms pēdējā
posma, kas 25. novembrī norisināsies Zaķumuižā, uz čempiona
titulu ir četri pretendenti.
Dažādu iemeslu dēļ 5. posmā
bija tikai pieci dalībnieki. Izspēlējot divus apļus, šoreiz labākais bija
Andris Lapsiņš. Viņam padevās
perfekts pirmais aplis, izcīnot uzvaras visās četrās spēlēs un sarūpējot solīdu handikapu pār sīvāko
konkurentu kopvērtējumā Andreju

Ploriņu. Pēc pirmā apļa otro vietu
negaidīti ieņēma Aivars Lapiņš. Otrajā aplī Andris nedaudz piebremzēja, zaudējot gan mūsu turnīru
jaunpienācējam Matīsam Deksnim,
gan arī Andrejam, tomēr pirmo vietu nosargāt izdevās. Otrais finišēja
Andrejs Ploriņš, kurš pēc ne pārāk
veiksmīgā starta kļuva neapturams,
tiesa, uzvarai posmā ar to nepietika.
Pirmo reizi uz goda pjedestāla kāpa
Aivars Lapiņš – viņam izdevās nosargāt trešo vietu no Uvja Lapsiņa.
Kopvērtējumā līderis ar
28 punktiem joprojām ir Valdis Čunka. Viņam seko Andris
Lapsiņš ar 24 punktiem, Andrejs
Ploriņš ar 22 punktiem un Andris Briņķis ar 21 punktu.

Galda tenisa turnīri gaida jūs!
Andrejs Ploriņš,
sacensību galvenais tiesnesis

Foto: Inga Koleča

Inga Koleča
Ar kopīgu rīta rosmi Laura
Reinika dziesmas “Es skrienu” muzikālajā pavadījumā
28. septembrī Ropažu
novada izglītības iestādēs –
Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā – sākās
Olimpiskās dienas pasākumi.
Pasākumus rīkoja un koordinēja
Latvijas Olimpiskā komiteja, lai

popularizētu Olimpisko kustību,
veselīgu dzīvesveidu un godīgas
spēles principus sportā.
Olimpiskās dienas vienojošais moto bija “Pavingrosim!”. Tā
visā Latvijā sākās ar kopīgu rīta
vingrošanu, kuru tiešraidē translēja radio SWH. Savukārt dienas
laikā skolēni piedalījās domrakstu
konkursā par tēmu “Kā es kļūšu
par Latvijas olimpieti”. Visās orises vietās notika arī fotokonkurss,
kura gaitā pasākuma dalībniekiem

bija jāsastājas piecu Olimpisko apļu
formā un jānofotografējas. Aktivitātēs līdzdarbojās īpaši Olimpiskie vēstneši – Ropažu vidusskolā
Olimpiskā medaļniece kamaniņu
sportā Ingrīda Amantova, savukārt
Zaķumuižas pamatskolā Londonas
Olimpisko spēļu dalībnieks pludmales volejbolā Ruslans Sorokins.
Pēc kopīgas izvingrošanās skolēni
piedalījās skolu rīkotajās sportiskās
stafetēs, kā arī zīmēja Latvijas sportistus Olimpiskajās spēlēs.

Ropažu komandai 5. vieta basketbolā
Evita Eglāja,
Ropažu Sporta centra vadītāja

14. oktobrī Inčukalna sporta
kompleksā notika Pierīgas
novadu basketbola spēļu
priekšsacīkstes vīriešiem.
Izlozes kārtā Ropažu novada komanda nokļuva vienā grupā ar
Krimuldu un Inčukalnu. Ar Krimuldas komandu tika izspēlēta
pirmā spēle, kurā uzvaru guva Krimulda, taču, spēlējot pret Inčukalnu, Ropaži guva uzvaru. Līdz ar to
20. oktobrī Zaķumuižas sporta zālē
Ropažu komandai noritēja nākamā sacensību kārta – cīņa par 5.–7.

vietu. Par vietu nācās cīnīties ar
Stopiņu un Mālpils novadu. Pirmā
spēle ar Stopiņiem noritēja spraigi
un emocionāli, pretinieki bija noskaņoti ļoti kaujinieciski, taču Ropažu komanda bija gatavojusies un
pārliecinoši apsteidza kaimiņus ar
rezultātu 53:36. Šis rezultāts izšķīra
vietu, jo spēlē ar Mālpils komandu
izskatījās, ka mūsējiem pietrūkst
spēka, ko apliecināja arī rezultāti –
Mālpils uzvarēja ar 54:49.
Visām trim komandām bija
vienāds uzvaru skaits, un vietu
turnīrā noteica rezultātu attiecība.
Finālā Ropažu komandai 5. vieta ar punktu skaitu 102/90. Mālpils novadam 100/103 punkti un

1. vieta Pierīgā šautriņu mešanā
Septiņu komandu konkurencē,
uzvarot visās spēlēs, Ropažu novada komanda 28. oktobrī ieguva
1. vietu Pierīgas novadu šautriņu
mešanas sacensību turnīrā.
Turnīrs aizritēja pēc viena

apļa sistēmas. Sacensībās piedalījās septiņu Pierīgas novadu komandas, kuru sastāvos bija četri
dalībnieki. Katra cīņa ritēja līdz
divām uzvarētām spēlēm. Ropažu
novada šautriņu metēji pārspēja

6. vieta, Stopiņu novadam – 90/99
punkti un 7. vieta.
Vērojot spēles, priecēja, ka mūsējiem ir daudzi precīzi trīs punktu metieni, cīņas zem groza par
atlecošajām bumbām, ļoti daudz
precīzu divpunktu metienu. Ir vieta izaugsmei – katram laukumā jādara savs darbs, vairāk jācīnās zem
groza. Brīžiem azarta dēļ gan tika
iegūts arī pārāk daudz nevajadzīgu
piezīmju, taču 5. vieta – nav slikti.
Protams, gribētos tikt “trijniekā”.
Un pie tā komanda strādā: šogad Ropažu komanda piedalīsies
Ogres novada čempionātā basketbolā 2. līgā, kur startēs 14 komandas no Ogres apkārtnes.

Krimuldas, Sējas, Mārupes, Babītes, Mālpils un Saulkrastu komandas. Ropažu novadu sacensībās
pārstāvēja Rūdolfs Mežeckis, Linda Mežecka, Normunds Pulkstenis un Juris Bērziņš.

Ir sācies rudens, galda
tenisisti vasarā atpūtušies
un uzkrājuši enerģiju,
kuru mēģinās atdot,
cīnoties pie tenisa galda.
22. septembrī tika izspēlēta
2012. gada Ropažu novada čempionāta galda tenisā 6. kārta.
Sīva cīņa noritēja starp vadošo
piecnieku: Anrijs Bergs (7 punkti) – 1. vieta; Ainārs Nicmanis
(7 punkti) – 2. vieta; Edgars Bitēns
(6 punkti) – 3. vieta; Gundars Čiekurs (6 punkti) – 4. vieta; Uldis
Sūna (4 punkti) – 5. vieta. Sīvās
cīņas redzamas arī turnīra tabulā – 4. vieta no 1. vietas atpaliek
tikai par vienu punktu. Jaunāka-

jam dalībniekam Mārtiņam Ozoliņam – 10 gadi, vecākajam senioram Leonam Bračam – 67 gadi,
un arī viņš sīvi visiem pretojās.
Bet 20. oktobra pievakarē tika
izspēlēta čempionāta 7. kārta.
Starp dalībniekiem viens jauniņais no Siguldas – Erlands Bērzons. No jauniešiem piedalījās
tikai Roberts Plūme. Par 1. vietu
pēdējā kārtā cīnījās Gundars Čiekurs un Uldis Sūna. Ļoti sīvā cīņā
ar 3:2 uzvarēja Uldis un pirmo
reizi izcīnīja kausu, kurš aizceļoja uz Siguldu. Arī par 3. vietu
risinājās spraiga cīņa. Erlands
Bērzonis un Edgars Bitēns ieguva
pa pieciem punktiem, bet, tā kā
savstarpējā cīņā ar 3:1 uzvarēja
Edgars, tad viņam 3. vieta.
Ropažnieki, esiet aktīvāki!
Apmeklējiet galda tenisa turnīrus!

Zolītes 5. kārtā kauss musējiem
Andrejs Ploriņš,
sacensību galvenais tiesnesiss

29. septembrī tika izspēlēta
2012. gada Ropažu novada
kausa izcīņas zolītē 4. kārta.
Spēlētāji bija ieradušies no Zaķumuižas, Muceniekiem, Murjāņiem, Suntažiem, Mālpils, bet
no Ropažiem piedalījās tikai
viens dalībnieks, kurš vēlāk no
sacensībām izstājās. Šajā kārtā
noskaidrojās, ka stiprākie zolītes
meistari ir no Zaķumuižas.
1. vieta: Jānis Sejāns – 32 punkti, Zaķumuiža; 2. vieta: Dzintars
Narnickis – 26 punkti, Mālpils;
3. vieta: Egons Veske – 23 punkti,
Zaķumuiža.
27. oktobra pēcpusdienā Zaķu-

muižā tika izspēlēta kausa izcīņas
zolītē 5. kārta. Spēlētāji no Zaķumuižas (6), Muceniekiem (2), Murjāņiem (1), Suntažiem (1), Mālpils
(1), Ropažiem (1), Ādažiem (1) un
Rīgas (1). No Ropažiem atkal tikai
viens dalībnieks – Modris Liepiņlausks, kurš izcīnīja kausu. Šajā posmā vēlreiz apstiprinājās Zaķumuižas spēlētāju spēks (2. vieta: Arnis
Kleinbergs, 3. vieta: Jānis Kalugins).
Pirms pēdējās kārtas ar 22 punktiem
visiem priekšā bija turnīra vienīgā
dāma Dzidra Kiela, bet pēdējā kārtā
veiksme novērsās no viņas (4. vieta). 6. kārtas sacensības zolītē notiks
24. novembrī plkst. 14.00, vieta tiks
precizēta trīs dienas pirms sacensībām. Vai tiešām Ropažos nemāk
spēlēt zolīti?... Ziemas vakari ir gari –
nāciet un parādiet savas spējas!
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aktuāli

Pasākumu kalendārs
Vairāk skatiet www.ropazi.lv

Ropažu Kultūras un
izglītības centrā

7. novembrī 20.00 Kinopunktā
Ropažos mākslas filma “Vientuļā
sala”. Ieeja Ls 1
8. novembrī 19.00 Lekcija “Bībeles
un zinātnes konflikts vai dialogs?”
9. novembrī Ropažu Kultūras centrā tiek atklāta izstāde “Latvija –
manas mājas”
10. novembrī 18.00 Ropažu
Dievnamam – 120! Dzejnieka un
dziesminieka Kaspara Dimitera
koncerts. Ieeja bez maksas
16. novembrī Izstāde “Latvija –
manas mājas” tiek papildināta ar
“Senatnes liecībām”. Apskatāma
līdz 23. novembrim
17.novembrī 19.00 Svinīgā ceremonija “Ropažu novada lepnums”
24. novembrī 18.00 Rokgrupas
“Pseido” CD prezentācijas pasākums
28. novembrī 16.00 Domes sēde.
30.novembrī 20.00 Vidējās paaudzes deju kolektīva “Cielava” dzimšanas dienas sadancis Ropažos

Zaķumuižas kultūras nams

8. novembrī 20.00 Kinopunktā
Zaķumuižā mākslas filma “Vientuļā sala”

Ropažu sporta zāle

9. novembrī 19.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā
10. novembrī 17.30 Ropažu novada 2012. gada čempionāts galda tenisā, 7. posms
15. novembrī 20.30 11. Rīgas atklātais čempionāts florbolā
23. novembrī 19.30 Latvijas
meistarsacīkstes florbolā
30. novembrī 19.30 Latvijas
meistarsacīkstes florbolā

Ropažu Vēstis
novembris 2012

Atzīmēsim Lāčplēša dienu
Katru gadu 11. novembrī Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu. Tā ir diena, kad pirms 93 gadiem
Latvijas valsts armija uzvarēja Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku.
Arī Ropažu novadā ik gadu ar svinīgiem lāpu un gaismas gājieniem un kopīgu piemiņas brīdi atzīmējam Lāčplēša dienu. Šogad to atzīmēsim citādi: iesākumā visus aicinām
uz kopīgu svinīgo brīdi pie pieminekļa leģionāriem Zaķumuižā, savukārt pēc tam aicinām
visus kopā ar bezmaksas autobusu doties uz Rīgu, lai piedalītos Lāčplēša dienas atceres
pasākumos tur. Lai laikus plānotu transportu, lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā līdz
9. novembrim pa tālruni 26321225.

Plkst. 16.00 Svinīgais
brīdis pie pieminekļa leģionāriem Zaķumuižā.

Bezmaksas autobuss no novada ciemiem uz svinīgo brīdi Zaķumuižā:
14.45 – Tumšupe; 14.55 – Ropaži; 15.15 – Kākciems; 15.35 – Mucenieki;
15.45 – Silakrogs; 16.00 – Zaķumuiža, svinīgais brīdis.
Bezmaksas autobuss uz Lāčplēša dienas pasākumiem Rīgā:
16.30 – Zaķumuiža–Rīga; 23.00 – no Rīgas mājup.

Lāčplēša dienas svinībām veltītie
atceres pasākumi Rīgā

No 17.00 līdz 23.00 BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJU GARS CAURI VISIEM LAIKIEM
Lāpu gājiens maršrutā Rīgas Brāļu kapi–Varoņu iela–Gaujas iela–Miera iela–Brīvības
iela–Brīvības piemineklis–Strēlnieku laukums–11. novembra krastmala
19.00 Svētbrīdis pie Brīvības pieminekļa
19.30 Koncerts Strēlnieku laukumā. Piedalās: vīru kopa “Vilki”, folkloras draugu kopa
“Skandinieki”, seno cīņu un folkloras kopa “Vilkači”. Pašaizsardzības un tuvcīņas paraugdemonstrējumi, uguns plosta laišana Daugavā
22.00 Dūdu un bungu grupa “Auļi”
Plkst. 18.00 Sv. Pētera baznīcā koncerts “BRĪVĪBA, KĀDS IR TAVS VĀRDS?”.
Piedalās: sieviešu koris “Sapnis”, solistes Baiba Berķe un Līga Jekševica Ieeja bez maksas
Plkst. 18.00 Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” zālē
koncerts “Mūžam mana Latvija”. Dzied Jānis Sproģis. Ieeja bez maksas
Plkst. 19.00. Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā koncerts “DAUGAVMALĀ MIERĪGS VAKARS”.
Piedalās: trio “Šmite, Kārkle, Cinkuss”, jauktie kori “Sōla”, “Austrums” un Zemessardzes koris
“Stars”. Ieeja bez maksas

“Sporta komplekss 333”

17. novembrī 12.00 VAZ-LADA
sacensību 333 posms

Senatne un nākotne būs
skatāma nebijušā izstādē
Valsts svētku laikā, veicinot
patriotismu un mīlestību
pret savu zemi, Ropažu
Kultūras un izglītības centrā
būs apskatāmas divas īpaši
veidotas izstādes, kurās
savīsies Ropažu novada
senatnes senču atstātās
liecības un skatījums
nākotnē bērna acīm.

No 9. līdz 30. novembrim apskatāmo izstādi “Latvija – manas mājas” veido pirmsskolas izglītības
iestādes “Annele” un Zaķumuižas
pamatskolas pirmsskolas grupu
bērnu darbi, kas ir zīmējumi, veidojumi no papīra un ekoloģiskiem
produktiem un atspoguļo tagadnes un nākotnes redzējumu Latvijā
un Ropažu novadā.
Savukārt uz LR proklamēšanas

gadadienu tikai nedēļu – no 16.
līdz 23. novembrim – bērnu darbu
izstādei pirmo reizi publiskai apskatei pievienosies izstāde “Senatnes liecības”, kas ir ieskats Ropažu
14.–17. gadsimta Ordeņa pilsdrupu
arheoloģiskās izpētes un izrakumu
vēsturē. Ekspozīcijā būs apskatāmas
fotogrāfijas no pēdējo gadu arheoloģiskajiem izrakumiem, seni zīmējumi, pils un pils drupu vēstures
materiāli, senas kartes, raksti un citi
unikāli izrakumi.
Vienlaikus izstāde būs apskatāma ierobežotam skatītāju skaitam, tāpēc grupu apmeklējumu
Ropažu Kultūras un izglītības
centra darba organizatori lūdz
pieteikt laikus, zvanot pa tālruni
26321225. Izstādes darba laiks –
darba dienās no 9.00 līdz 18.00,
citā laikā – pēc vienošanās.

Kinopunktos – mākslas filma
“Vientuļā sala”
Sākot ar šī gada oktobri, 27 Kinopunktos visā Latvijā tiek demonstrēta režisora Pētera Simma
2012. gadā uzņemtā mākslas filma “Vientuļā sala”. Filma ir Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas
kopražojums, kurā piedalās visu
trīs valstu aktieri. No Latvijas filmā vienu no galvenajām lomām
spēlē sabiedrībā iemīļotais aktieris Andris Keišs.
Filma ir par tiem, kas ikdienā
nesatiekas, bet dzīvo līdzās. Par
mīlestību un uzticību, par sāpēm
un naidu. Par tiem, kas mums ik
dienas ir apkārt, bet steigā tos pat

nepamanām, – par līdzcilvēkiem.
Seansi Ropažu novadā:
Ropažu KIC –
7. novembrī plkst. 20.00,
Zaķumuižas KN –
8. novembrī plkst. 20.00
Ieeja: Ls 1
Uz kino aicina projekts “Kinopunkts” un Ropažu Kultūras
un izglītības centrs.

Līdzjūtība

Ropažu vidusskolā un
Zaķumuižas pamatskolā

Un tā mēs aizejam – tā pēkšņi un pavisam,
bez ceļa atpakaļ smilts klājas pāri visam.
Z. Purvs
Izsakām dziļu līdzjūtību Maijai Kalnājai, dēlu Agri pāragri pavadot
smilšu kalniņā.

12. novembrī 13.00 Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta bataljona
Gaisa atbalsta kontroles vienības
karavīru vieslekcijas skolēniem

Zaķumuižas Parka 5. mājas iedzīvotāji

Zaķumuižas sporta zālē

25. novembrī 14.00 Ropažu novada čempionāts novusā, 6. posms

Pateicība
Izsakām sirsnīgu pateicību mācītājam Ivaram Jēkabsonam par atvadu
vārdiem, pavadot mūsu mīļo Opi – Ivanu Jermičuku – smilšu kalniņā.
Paldies radiem, draugiem, kaimiņiem un paziņām par līdzjūtību un
skaistajiem ziediem.

Citur novadā

11. novembrī 16.00 Lāčplēša
dienai veltīti pasākumi Ropažu
novadā, Zaķumuižā un Rīgā
24. novembrī 15.00 Ropažu novada 2012. gada čempionāts zolītes spēlē, 6. posms
25. novembrī. Svecīšu vakars
Ropažu kapsētā

Īpašs paldies Irēnai Krotei par palīdzību un atbalstu bēru
organizēšanā; SIA “Cetra” un personīgi Ojāram Jablonskim par sniega
izšķūrēšanu no kapu stāvlaukuma. kafejnīcai “Pie Jāņa” un personīgi
Judītei Ūdrei par bēru mielasta organizēšanu.
Piederīgie

Ropažu novada pašvaldības izdevums.

Iespiests: “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.

www.ropazi.lv

Par faktu un skaitļu pareizību

Iznāk reizi mēnesī. Bezmaksas.

Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība.

67918582, 29220892
67918580,
29210007
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