Ropažu novada dome 2009. gada 28. janvārī izskatīja 63 jautājumus, t.sk., nolēma :
 pieņemt Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošos noteikumus Nr.1 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2009. gadā” (informatīvajā biļetenā „Ropažu vēstis” tiks
publicēts pēc pieņemšanas LR RAPLM),
 pieņemt Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošos noteikumus Nr.2 „Par pašvaldības
pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 2009. gadā”
(informatīvajā biļetenā „Ropažu vēstis” tiks publicēts pēc pieņemšanas LR RAPLM),
 pagarināt īres līgumu ar trīs personām par sociālā dzīvokļa īri Zītari 5, Tumšupē, Ropažu novadā,
 piešķirt vienai personai īres tiesības Ropažu novada domei piederošā sociālā dzīvojamā platībā,
 samaksāt Ls 20,00 par vienas personas uzturēšanos VSIA Straupes narkoloģiskā slimnīcā,
 samaksāt Ls 142,00 par vienas personas uzturēšanos SIA Rehabilitācijas centrā „Līgatne”
 apstiprināt līgumus saistībā ar Ropažu novada pašvaldības sociālā dienesta realizēto aprūpi mājās
par - pārtikas piegādi, par pārtikas (vistu) olu piegādi, par medikamentu piegādi,
 apstiprināt līgumus ar SIA „Frater” par 1.klases skolēnu ēdināšanu (pašvaldības budžeta līdzekļi –
Ls 0,41 dienā vienam skolēnam) Ropažu vidusskolā 2008./09. māc. gadā 2.sem. un par
brīvpusdienu samaksu (vienam skolēnam Ls 1,21 ar PVN) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem
Ropažu vidusskolā 2008./09.māc. gadā 2.sem.,
 apstiprināt līgumus ar I/K „Mežaloki” par 1.klases skolēnu ēdināšanu (pašvaldības budžeta līdzekļi
– Ls 0,41 dienā vienam skolēnam) Zaķumuižas pamatskolā 2008./09.māc. gadā 2.sem., un par
brīvpusdienu samaksu (vienam skolēnam Ls 1,21 ar PVN) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem
Zaķumuižas pamatskolā 2008./09.māc. gadā 2.sem.,
 noslēgt līgumus ar SIA „Mālpils piensaimnieks” par Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas
pamatskolas skolēnu nodrošināšanu ar pienu valsts programmas ietvaros, samaksājot cenu starpību
Ls 0.13 un PVN Ls 0.0273 par 1 litru;

















apstiprināt Ropažu novada komandu bezmaksas treniņu stundu laikus 2009. gadā Ropažu novada
pašvaldības sporta centrā,
apstiprināt sadarbības līgumus starp Ropažu vidusskolu un Ropažu sporta centru, Ropažu
informācijas centru, Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centru par bezmaksas telpu
izmantošanu Ropažu vidusskolas darbības nodrošināšanai,
apstiprināt Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” Attīstības plānu 2009.-2014. gadam;
apstiprināt zemes ierīcības projektu izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem „Vecbērziņi”,
„Lejasganiņi”, „Tītariņi”, „Mežmalmājas”,
apstiprināt atzinumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju saimniecībā
„Ozolgravas”,
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Amiņi”,
piešķirt nosaukuma zemes gabaliem „Kalnazītari”, „Vilciņi”, „Siltiņi”, „Vīgrieži”,
piekrist zemes „Bebrualas” iegūšanai īpašumā uz nepilsoņa vārda,
noteikt maksājumus, izpērkot zemes gabalu ar kadastra Nr.8084 018 0337, 0,7ha platībā (lauku
apvidus zeme),
pagarināt darba uzdevumus nekustamiem īpašumiem „Taurēni” un „Miķeļi”,
nodot detālplānojuma “Taurēni” 1.redakciju un detālplānojuma “Miķeļi” 1.redakciju sabiedriskai
apspriešanai,
piekrist detālplānojuma “Vecupes” un “Paegles” 1.redakcijas nodošanai sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai,
uzsākt detālplānojuma projektu izstrādi nekustamiem īpašumiem „Margaritas” un „Jaunskanuļi”
apstiprināt detālplānojuma projektu īpašumam „Meirāni”, pieņemot Ropažu novada pašvaldības
28.01.2009. saistošos noteikumus Nr.4,
atzīt par valstij piekritīgu zemi - zemesgabalu ar kadastra Nr. 8084 013 0370 0,1288 ha platībā,
piekrist zemes „Zāģeri” iegūšanai īpašumā uz SIA „MCP” vārda,



nodot atsavināšanai Ropažu novadā:
 apbūvētu zemesgabalu „Garbunduļi”,
 nedzīvojams telpas Nr.600 „Šmīzenes -1”, ar kadastra Nr. 8084 900 1195, kā arī mājas
un zemes „Šmīzenes -1” kopīpašuma 4780/28000 domājamās daļas,
 apbūvētu zemesgabalu „Silakrogs 2” ar nomas zemes kadastra Nr. 8084 800 0001,
platība 0,0718 ha. 3.2,
 nekustamo īpašumu „Miglas”, kadastra Nr. 8084 008 0470;



apstiprināt Ropažu novada pašvaldības noteikumus „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu
novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” jaunā redakcijā (ievietots arī Ropažu novada
pašvaldības interneta mājas lapā ropazi@ropazi.lv),
deleģēt Ropažu novada domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski pārstāvēt Ropažu novada
pašvaldību Reorganizācijas uzraudzības komisijā,
noslēgt līgumu par katlu mājas projekta izstrādāšanu objektā Zaķumuižas ciemā,
noslēgt līgumu par Zaķumuižas kanalizācijas sūkņa stacijas rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādi,
noslēgt līgumu par gāzes pieslēguma katlu mājai Zaķumuižas ciemā izstrādi,
apstiprināt līgumu par Ropažu vidusskolas virtuves kanalizācijas avārijas seku likvidēšanas darbu
veikšanu,
segt skolēnu ikdienas transporta izdevumus noteiktām skolēnu grupām; lēmums spēkā no
05.01.2009. līdz 01.08.2009.,
noslēgt līgumu ar SIA „Getliņi EKO” par tiesībām sniegt sabiedrisko pakalpojumu – Ropažu
novada administratīvajā teritorijā savākto atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi”,
apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2009. gada budžetu”,
anulēt trīs personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ropažu novadā,
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz diviem nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā,
apstiprināt Ropažu novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma jaunā redakcijā,
kurš stājas spēkā ar 01.01.2009.,
apstiprināt darba koplīgumu starp Ropažu novada domi un Ropažu novada domes arodkomiteju
jaunā redakcijā (atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzību 2009. gadā”).














Sagatavoja Ropažu novada domes kancelejas vadītāja Sandra Bērziņa

