Ropažu novada domes priekšsēdētājs A.Cibuļskis lūdza ar klusuma brīdi godināt mūžībā aizgājušā
Ropažu novada domes izpilddirektora Andra Sīpolnieka piemiņu un mūžībā aizgājušās Ropažu
novada mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas Krūmiņas piemiņu.
Ropažu novada dome 2009. gada 29.aprīlī izskatīja 52 lēmumprojektus un pieņēma lēmumus,
tostarp,
atklāti balsojot „par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, J.Baklāns, E.Kozlovskis, Z.Blaus, A.Pavlovskis,
S.Megere-Klevinska, I.Krūmiņš, L.Zeltiņa, V.Šlēgelmilhs), „pret”- nav, „atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolēma :
1. Izdarīt grozījumus Ropažu novada domes 31.10.2007. sēdes lēmuma Nr.43 (Prot. Nr.10)
 1.punktā, ievēlot Dzīvokļu komisijas locekļu sastāvā Elmāru Kozlovski, domes
deputātu;
 3.punktā, ievēlot Privatizācijas komisijas locekļu sastāvā Agitu Rubeni, domes
finanšu un ekonomikas daļas vadītāju;
 4.punktā, ievēlot Iepirkuma komisijas locekļu sastāvā Jāni Baklānu, domes
priekšsēdētāja vietnieku;
 5.punktā, ievēlot Pārvaldes komisijas locekļu sastāvā Jāni Baklānu, domes
priekšsēdētāja vietnieku;
 9.punktā, ievēlot Nekustamā īpašuma pārņemšanas pašvaldības īpašumā komisijas
sastāvā Jāni Baklānu, domes priekšsēdētāja vietnieku.
2. Pagarināt īres līgumu ar divām personām par sociālo dzīvokļu platību īri Rīgas iela 1217,istaba Nr.2, Ropaži, Ropažu novadā, uz vienu gadu.
3. Piešķirt vienai personai īres tiesības Ropažu pašvaldībai piederošā sociālā dzīvojamā platībā
uz vienu gadu.
4. Piešķirt Ls 120,00 no Ropažu novada pašvaldības Sociālā budžeta līdzekļiem Ropažu
pensionāru Lieldienu pasākuma organizēšanai.
5. Noslēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algotu pagaidu darbu organizēšanu
bezdarbniekiem.
6. Atļaut izbraukuma tirdzniecību Ropažu un Zaķumuižas ciemā ar lauksaimniecības
produkciju, kura ražota zemnieku saimniecībā.
Atļaut izbraukuma tirdzniecību Ropažu ciemā ar augiem (ziediem, stādiem, grieztiem
ziediem utt.).
7. Noslēgt līgumus par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu
kārtību no 01.01.2009. līdz 31.12.2009. ar Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas
Izglītības pārvaldi, Allažu pagasta padomi, Viļķenes pagasta padomi, Zirņu pagasta padomi,
Ogres novada domi, Madonas pilsētas domi, Garkalnes novada domi, un Rīgas domes
izglītības, jaunatnes un sporta departamentu.
8. Anulēt četrām personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ropažu novadā.
9. Apstiprināt SIA „Vilkme” 2008. gada pārskatu, kas ietver bilanci, peļņas vai zaudējumu
aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī skaidrojošo
informāciju.
10. Samaksāt Ls 668.68, t.sk. PVN, par veiktajiem Ropažu vidusskolas virtuves kanalizācijas
avārijas seku likvidēšanas darbiem.
11. Samaksāt Ls 980.00, t.sk. PVN, par bērnu rotaļu laukumu Ropažu novadā remontdarbiem.
12. Veikt Ropažu ciema brīvdabas estrādes grīdas seguma maiņu (ar asfalta segumu).
13. Apstiprināt iepirkuma procedūras Nr.RND 2009/1-6.4.3/6 uzvarētāju un noslēgt līgumu ar SIA
„KĒFA” par mēbeļu iegādi Zaķumuižas pamatskolai par kopējo līgumcenu Ls 5378.45, t.sk.,
PVN.
14. Veikt Ropažu novada pašvaldības ēkas jumta siltināšanu un mīkstā seguma ieklāšanu (ar
skārda darbiem).

15. Izskatot Attīstības komitejas 14.04.2009. sēdes lēmumu Prot. Nr.4,&1 un Finanšu komitejas
22.04.2009. sēdes lēmumu Prot. Nr.4,&1 par īpašumu Ropažu novada Zaķumuiža „Mežziņi1” un „Mežziņi-2” apsaimniekošanu un savešanu kārtībā pēc 2002.gada decembrī notikušās
ugunsnelaimes, un uzklausot kopīpašnieku viedokļus,
Ropažu novada dome nolēma:
 SIA „Sintop” un Ērikam Kaniņam kā nekustamā īpašuma „Mežziņi-2”
kopīpašniekiem līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniegt Ropažu novada domei
priekšlikumu īpašuma sakārtošanai vai nojaukšanai. Ja norādītajā termiņā netiks
saņemti pārējo kopīpašnieku priekšlikumi, lemt jautājumu pār būves nojaukšanu, ar
to saistītos izdevumus sedzot kopīpašniekiem proporcionāli īpašuma daļām.
16. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā :
 „Mežaloki 2”, kadastra Nr. 8084 008 0339, 0.1098 ha platībā
 ēku nekustamais īpašums „Anrī”, kas sastāv no ražošanas ēkas (kadastra apzīmējums
8084 008 0033 001), kadastra Nr. 8084 508 0033, un zemes nekustamais īpašums
„Anrī”, kas sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 8084 008 0033) ar kopējo platību 2.4
ha, kadastra Nr. 8084 008 0033.
 d/s Bajāri Nr.145, kadastra Nr. 8084 180133, 0.062 ha platībā,
 „Puķuanši”, kadastra Nr. 8084 008 0373, kopējā platība 0.7528,
 „Rudzukūlnieki” 1.zemes gabalu ar kadastra Nr. 8084 011 0099 un 2.zemes gabalu
ar kadastra Nr. 8084 011 0128, un kopējo platību 7,70 ha,
 „Nārbuļi”, kadastra Nr. 8084 013 0125, 8.34 ha platībā.
17. Saskaņā ar Ropažu novada domes 2009.gada 28.janvāra lēmuma Nr. 41§, 4.punktu (prot. Nr.
01) un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 9.panta 2.daļu,
10.pantu, 11.panta 1.daļu nekustamā īpašuma „Miglas” atsavināšanas (izsoles) organizēšanai,
Ropažu novada dome nolēma :
 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Miglas” izsoles noteikumus,
 Apstiprināt izsoles komisijas sastāvu,
 Noteikt vienreizēju samaksu Ls 50.00 un PVN 21% par izsoles noteikumiem, kas
iemaksājami Ropažu novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz Ropažu novada
domes kontu (Nr. LV54 HABA 0551 0133 8368 7, A/s Hansabanka, Valmieras filiāle
kods HABALV22) pirms noteikumu saņemšanas Ropažu novada domes kancelejā.
18. Saskaņā ar Ropažu novada domes 2009.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 41§,2.punktu (prot. Nr.
01) un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 9.panta 2.daļu,
10.pantu, 11.panta 1.daļu nekustamā īpašuma „Šmīzenes-1” atsavināšanas (izsoles)
organizēšanai,
Ropažu novada dome nolēma :
 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Šmīzenes-1” izsoles noteikumus
 Apstiprināt izsoles komisijas sastāvu
 Noteikt vienreizēju samaksu Ls 30.00 un PVN 21 % par izsoles noteikumiem, kas
iemaksājami Ropažu novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz Ropažu novada
domes kontu (Nr.LV54 HABA 0551 0133 8368 7, A/s Hansabanka, Valmieras
filiāle kods HABALV22) pirms noteikumu saņemšanas Ropažu novada domes
kancelejā.
19. Izskatot informāciju par īpašumu „Palmas”, Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 006 0245,
sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,7922 ha, zemes kadastra apzīmējums 8084 006 0245..
Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. SIA „Beatum Drim”
ierosinājusi īpašuma atsavināšanu, jo vēlas uz īpašuma uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādi
un uz atsavināmo zemes gabalu nostiprinātas SIA „Beatum Drim” nomas tiesības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,

Ropažu novada dome nolēma - nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu „Palmas”,
Ropažu novads, ar kadastra numuru 8084 006 0245.
20. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 29.04.2009. saistošos noteikumus Nr.10 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošos noteikumus Nr.7 „Ropažu
novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi””.
21. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 29.04.2009. saistošos noteikumus Nr.8 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 20.06.2007. saistošajos noteikumos Nr.9
„Detālplānojums „Kaimiņi” (kadastra Nr.8084 008 0348), Ropažu novads, Rīgas rajons””.
22. Apstiprināt detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Kalnasniedzes”, kadastra Nr.8084 008 0522, zemes gabala robežās. Apstiprināt
detālplānojuma grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Ropažu
novada pašvaldības 29.04.2009. saistošos noteikumus Nr.9.
23. Izbeigt zemes nomas līgumu par zemesgabala platību 0,650 ha, atrašanās vieta – pie mājām
„Valdi” (mazdārziņš).
Izbeigt zemes nomas līgumu par zemesgabala platību 0,007 ha, atrašanās vieta Zaķumuiža
(garāžas uzturēšanai).
24. Piekrist detālplānojuma projektu izstrādes uzsākšanai nekustamiem īpašumiem:
 „Jumīši” kadastra Nr.8084 009 0310, 1,83 ha platībā;
 „Stirnas” kadastra Nr.8084 012 0014, 12,1 ha platībā;
 „Aijas” kadastra Nr.8084 010 0281, 2,0 ha platībā.
25. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamam īpašumam „Sauleskrasti”,
kadastra Nr.8084 009 0204.
26. Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamam īpašumam „Āres” un nekustamam
īpašumam „Garvēderi”.
27. Piekrist lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai saimniecībā „Jaunā iela 10”
kadastra Nr.8084 009 0542, 0,2239 ha platībā, dzīvojamās mājas būvniecībai.
28. Piešķirt lietošanas mērķi:
 zemes gabalam, kadastra Nr.8084 008 0033, 2,42ha platībā, „Anrī” – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve;
 zemes gabalam, kadastra Nr.8084 009 0247, 0,0099ha platībā, – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve.
 lietošanas mērķi – mežsaimniecība - zemes vienībām ar kadastra Nr.8084 018 0105 8005,
0,12ha; kadastra Nr.8084 018 0105 8004, 0,17ha; kadastra Nr.8084 018 0105 8003,
0,08ha; kadastra Nr.8084 018 0105 8002, 0,10ha; kadastra Nr.8084 018 0105 8001,
0,86ha
29. Piešķirt :
 zemes gabalam, kadastra Nr.8084 012 0066, un zemes gabalam, kadastra 8084 012 0067,
10,99ha platībā nosaukumu „Priežu sēklu plantācija”
 zemes gabalam, kadastra Nr.8084 018 0603, 0,4241ha platībā un uz tā atrodošajām ēkām
un būvēm nosaukumu „Rītavoti”, Kākciems, Ropažu novads, Rīgas rajons.
 apvienot zemes gabalus ar kadastra Nr.8084 008 0409, 8084 004 0598, 8084 008 0410,
8084 008 0411, 8084 007 0069, 8084 007 0070, 8084 007 0071 un piešķirt nosaukumu
„Gāzes vads”, Ropažu novads, Rīgas rajons.
30. Piekrist grozījumu veikšanai Ropažu novada domes 25.03.2009. lēmumā Nr.03,&12 „Par
telpu grupu adrešu piešķiršanu”, adrese -Jaunceltne 2 k-7-71, Mucenieki, Ropažu novads,
Rīgas raj., LV-2137.
31. Piekrist zemes „Anrī”, kadastra Nr.8084 008 0033, 2,42ha platībā, iegūšanai īpašumā uz
nepilsoņa vārda.
32. Atzīt par valstij piekritīgu zemesgabalu „Tumšupe”, kadastra Nr. 778084 004 01480, platība
066 ha, un reģistrēt to zemesgrāmatā uz valsts vārda.

33. Izsludināt publisko apspriešanu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru torņa
būvniecībai nekustamajā īpašumā „Silenieki”, 0,096 ha platībā, Ropažu novadā, Rīgas
rajonā, kadastra Nr. 8084 007 0005. Publiskā apspriešana notiek 6 nedēļas pēc publikācijas
laikrakstā „Ropažu vēstis”. Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties Ropažu novada domes
būvvaldē no 14.05.2009. līdz 12.06.2009. Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas
sanāksme interesentiem notiks 28.05.2009. Ropažu novada domes sēžu zālē (2.stāvā) plkst.
17.00; atsauksmes (rakstiskas vai mutiskas) iesniedzamas Ropažu novada domē līdz
12.06.2009.
34. Atklāti balsojot „par”- 7 balsis (A.Cibuļskis, J.Baklāns, E.Kozlovskis, Z.Blaus, A.Pavlovskis,
I.Krūmiņš, L.Zeltiņa,), „pret”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs), „atturas” – 1 balss (S.MegereKlevinska),
Ropažu novada dome nolēma - atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz SIA „Hydroenergy
Latvia” 79170 daļām.
35. Izskatot biedrības „Aktīvi vecāki-Ropažu novadam” priekšlikumu - Ropažu novada domei
iesaistīties biedrības „Ropažu partnerība” dibināšanā un kļūt par tās biedru, un šādu
informāciju:
 Biedrība tiek dibināta Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda
līdzfinansētā LEADER+ veida pasākuma ieviešanas Latvijā ietvaros. LEADER+
Pasākuma būtība ir paaugstināt lauku iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos savas
teritorijas problēmu risināšanā, realizējot pašu izstrādātus projektus, kas saskaņoti ar
vietējās rīcības grupas (biedrība vai nodibinājums) apstiprināto integrēto lauku
attīstības izmēģinājuma stratēģiju, tādā veidā uzlabojot ekonomisko un sociālo dzīves
kvalitāti, kā arī vides saglabāšanu.
 Biedrība „Ropažu partnerība” apvienos Ropažu, un, iespējams, tuvāko citu novadu,
komersantus un uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un ieinteresētas fiziskas
personas, kuru kopīgais mērķis ir:
– veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
– izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot
sabiedrības līdzdalības principus;
– attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām,
uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot „Ropažu
partnerības” teritorijas attīstību;
– veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
– koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida
resursus „Ropažu partnerības” mērķu sasniegšanai;
– pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Atklāti balsojot „par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, J.Baklāns, E.Kozlovskis, Z.Blaus, A.Pavlovskis,
S.Megere-Klevinska, I.Krūmiņš, L.Zeltiņa), „pret”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs), „atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolēma – kļūt par biedrības „Ropažu Partnerība” biedru, samaksājot
iestāšanās naudu Ls 50.00 apmērā, kā arī reizi gadā samaksājot biedra nauda Ls 50,00
apmērā.
Deputāte S.Megere-Klevinska lūdza deputātam V.Šlēgelmilham izteikt viedokli un
argumentus, kāpēc viņš neatbalsta Ropažu novada pašvaldības aktīvos iedzīvotājus, kuri
vēlas palīdzēt Ropažu novada attīstībai, iesaistīties dažādu projektu realizācijā novada labā.
V Šlēgelmilhs nesniedz skaidrojumu.
36. Atklāti balsojot „par”- 8 balsis (A.Cibuļskis, J.Baklāns, E.Kozlovskis, Z.Blaus, A.Pavlovskis,
S.Megere-Klevinska, I.Krūmiņš, L.Zeltiņa), „pret”- nav, „atturas” – 1balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolēma - samaksāt Ls 236.20, t.sk. PVN, par reklāmas staba
izgatavošanu un uzstādīšanu Mucenieku ciemā, Ropažu novadā.
Pārskatu sagatavoja Ropažu novada domes kancelejas vadītāja Sandra Bērziņa

