Ropažu novada dome 2009. gada 25.februārī izskatīja 44 jautājumus un pieņēma lēmumus,
t.sk., nolēma :
1. Noteikt Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu redakciju par galīgo redakciju un
nosūtīt to Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
2. Pagarināt īres līgumu ar vienu trūcīgu/maznodrošinātu personu par sociālā dzīvokļa īri uz
laiku no 01.11.2008. līdz 31.10.2009.
3. Izmaksāt pabalstu Ls 30,00 apmērā vienai personai zobu protezēšanai.
4. Izmaksāt pabalstu Ls 200,00 apmērā gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijai vienai
personai.
5. Apstiprināt noslēgto līgumu par diplomēta psihologa pakalpojuma sniegšanu Ropažu novada
pašvaldības Sociālā dienesta centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.
6. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” nolikumu jaunā
redakcijā.
7. Apstiprināt Grozījumus Ropažu vidusskolas nolikumā.
8. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe Ropažu vidusskolā”.
9. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Nāgelmuiža”.
10. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sienāži” zemes ierīcības projektu.
11. Apstiprināt zemes gabala „Pļavnieki” precizēto platību.
12. Piekrist zemes Zaķumuiža Nr.54 iegūšanai īpašumā uz nepilsoņa vārda.
13. Atzīt par valstij piekritīgu zemi: „Jugla 92”, 0,0579 ha, kadastra Nr. 8084 004 0472.
14. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz šādiem zemes gabaliem Ropažu novadā:
 „Lejzemnieki” kadastra Nr.8084 009 0265, 0.3ha platībā;
 „Jaundrēviņi 2”, kadastra Nr.8084 009 0444, 8084 009 0262, 1.3ha platībā;
 „Centra kūtiņas”, kadastra Nr.8084 009 0660, 0.005ha platībā;
 „Āpšalas”, kadastra Nr.8084 018 0441, 0.4ha platībā;
 „Jaunlīči-3”, kadastra Nr.8084 008 0490, 0.004ha platībā;
 „Avenes”, kadastra Nr.8084 018 0476, 0.2ha platībā, Ropažu novadā ar 2008.gada
1.septembri.
15. Piekrist detālplānojuma „Sinode” un „Mežaine” 1.redakcijas un detālplānojuma “Palmas” 1.
redakcijas nodošanai sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
16. Piešķirt adreses :
 telpu grupai ēkā - Priežuciems, Silakrogs, Ropažu novads, Rīgas rajons, LV-2133.
 zemes gabalam 0.167 ha platībā un uz tā atrodošajām ēkām - Krasta iela 18, Ropaži,
Ropažu novads, Rīgas rajons, LV-2135.
17. Piešķirt nosaukumus:
 zemes gabalam un uz tā atrodošajām ēkām, būvēm - „Čiekuriņi”, Ropažu novads, Rīgas
rajons, LV-2135;
 zemes gabalam 13.4ha platībā un uz tā atrodošajām ēkām un būvēm - „Tālivaldi”,
Zaķumuiža, Ropažu novads, Rīgas rajons, LV-2133.
18. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz diviem nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā.
19. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 25.02.2009. saistošos noteikumus Nr.5 „Pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Ropažu novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Auseklītis” (informatīvajā biļetenā „Ropažu vēstis” tiks publicēts pēc pieņemšanas
LR RAPLM).
20. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 25.02.2009. saistošo noteikumu Nr.6 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām

2009. gadā Ropažu novadā” (informatīvajā biļetenā „Ropažu vēstis” tiks publicēts pēc
pieņemšanas LR RAPLM).
21. Apstiprināt Vēsmu Eglīti par Rīgas rajona Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Annele” vadītāju. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas ar LR Izglītības un
zinātnes ministriju.
22. Apstiprināt iepirkuma procedūras Nr. RND 2009/1-6.4.3/3 noslēgto līgumu par skaldītas sausas
malkas piegādi vientuļiem/mazturīgiem pensionāriem/invalīdiem.
23. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības autoceļus C un D klasēs.
24. Piekrist pēc visu līgumā noteikto maksājumu izdarīšanas lauzt pirms termiņa 2004.gada
09.decebrī noslēgtos:
 zemesgabala „Bunduļmežs” nomas līgumu un
 zemesgabala „Jaunbunduļi ” nomas līgumu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Būvdrošība” un noslēgt vienošanās par zemesgabalu
nomas līgumu pirmstermiņa laušanu.
25. Pārdot apbūvētu zemesgabalu „Garbunduļi”, kadastra numuru 8084 006 0247, platība 0,195
ha, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Būvdrošība”.
26. Nodod bezatlīdzības lietošanā SAC „Ropaži” zemesgabalu 0,538 ha platībā, kapsētas
uzturēšanai, noslēdzot vienošanos.
Pārskatu sagatavoja Ropažu novada domes kancelejas vadītāja Sandra Bērziņa

