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Informācija dzīvokļu īpašniekiem Ropažu novadā! 
Ropažu novada „Ciemats” SIA informē, ka valdība ir veikusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos 
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4 apakšpunktā. Līdz ar to no 2013.gada 1.oktobra maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu aprēķina atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, nevis pēc dzīvoklī dzīvojošo 

cilvēku skaita, kā tas bija līdz šim. 
Noteikumi un jaunā atkritumu izvešanas maksas aprēķina kārtība attiecas uz tām daudzdzīvokļu  dzīvojamām 
mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības un nav savstarpēji vienojušies par 
to kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu. 
 Lai mainītu noteikumos paredzēto atkritumu izvešanas maksas aprēķina kārtību, mājas dzīvokļu īpašniekiem 
ir jāsasauc kopsapulce, kurā dzīvokļu īpašnieki vienojas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 
pārņemšanu un pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma parakstīšanu - Ropažos, Tumšupē, Silakrogā, Muceniekos 
ar RN „Ciemats” SIA. 
Par vēlēšanos sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci aicinām rakstiski informēt RN „Ciemats” SIA, lai varētu 
palīdzēt noorganizēt kopsapulci un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus. Informāciju var sniegt: RN 
„Ciemats” SIA e-pastā: ciemats@ropazi.lv vai nosūtot iesniegumu uz adresi: Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu 
novads, LV 2133.  

RN „Ciemats” SIA administrācija 

Paziņojums!!! 
Sakarā ar svētku brīvdienām,  „Ciemats” SIA 
informē iedzīvotājus par darba laikiem 
decembra un janvāra mēnešos. 

 
BRĪVS:21.;22.;23.;24.;25.;26.;29.;30.;31.decembrī, 

1.janvārī; 
Tumšupē un Muceniekos kases darba laiki 
decembrī nemainās 
 
Silakroga kases darba laiks:    
14.decembris: sestdiena no 8:00 līdz 16:00 
28.decembris: sestdiena no 8:00 līdz 16:00 
 
Ropažu kases darba laiks: 
14.decembris: sestdiena – slēgta; 
27.decembris : piektdiena no 12:00 līdz 15:00 
28.decembris: sestdiena no 9:00 līdz 14:00 
 

  

Lai aiziet prom pa baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomāc mūs! 

Lai Ziemassvētki nāk ar prieku, 
Ar cerību - viss labi būs! 

Ziemassvētkos un gadumijā novēlam Jums gaišu noskaņojumu, saticību un 
savstarpēju iecietību. Sniegsim viens otram atbalstu, sadarbosimies un kopīgi 

meklēsim risinājumus! 
Ropažu novada „Ciemats” SIA 

Latvija ievieš EIRO! 
2014.gada pirmajā dienā Latvija ieviesīs eiro. Līdz 
2014.gada 14.janvārim joprojām būs iespējams 
norēķināties ar latiem, bet pēc tam maksājumus varēs 
veikt tikai eiro. 
Sakarā ar pāreju no latiem uz eiro informējam par 
Ciemats SIA kases darba laiku izmaiņām 2014.gada 
janvārī: 
Kase Ropažos:  
        14.janvāris otrdiena no 8:00 līdz 12:00 
Kase Tumšupē:  
        10.janvāris piektdiena  no 13:00 līdz 15:00 

  24.janvāris piektdiena no 13:00 līdz 15:00 
Kase Silakrogā:  
        14.janvāris otrdiena no 8:00 līdz 12:00 
Kase Muceniekos:  
        14.janvāris otrdiena no 8:00 līdz 11:30 
Lūdzam iedzīvotājus Ciemats SIA kasēs nenākt ar 
lielu naudas nominālu, lai veiktu maksājumus. 
Ciemats SIA kases nevar izmantot kā naudas maiņas 
punktus! 


