Ropažu novada dome 2009. gada 27.maijā izskatīja 57 lēmumprojektus un pieņēma lēmumus,
tostarp :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 68. pantu, atklāti balsojot „par”- 9 balsis (A.Cibuļskis,
E.Kozlovskis, Z.Blaus, A.Pavlovskis, S.Megere-Klevinska, I.Krūmiņš, I.Līdacis, A.Krišāns,
L.Zeltiņa), „pret”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs), atturas” – nav, nepiedalās – J.Baklāns, Ropažu novada
dome nolēma: Iecelt Jāni Baklānu par Ropažu novada domes izpilddirektoru.
Turpmākās sēdes gaitā Jānis Baklāns balsošanā nepiedalās.
1. Atļaut izbraukuma tirdzniecību :
1.1. Valentīnai Šustānei ar pašaudzētiem ziediem un stādiem; atļauja spēkā no
27.05.2009. līdz 27.05.2010.,
1.2. A.Štībeļa zemnieku saimniecībai ar pašaudzētiem dārzeņiem, zaļumiem,
augļiem; atļauja spēkā no 27.05.2009. līdz 27.05.2010.,
1.3. Atļaut IK „Edikts M” tirgoties ar rūpniecības precēm (apģērbiem un apaviem),
kā arī lietotām precēm Ropažu ciemā. Atļaujas derīguma termiņš līdz
31.12.2009.,
1.4. Atļaut IK „DRT” tirgoties ar lietotām rūpniecības precēm (apģērbiem un
apaviem), Ropažu, Zaķumuižas, Mucenieku, Silakroga ciemos. Atļaujas
derīguma termiņš līdz 31.12.2009.,
1.5. Atļaut SIA „Iecavnieks” tirgoties ar SIA „Iecavnieks” pārtikas precēm (rapšu
eļļu, u.tml.), Ropažu ciemā. Atļaujas derīguma termiņš līdz 31.12.2009.,
nosakot, ka tirdzniecībā iesaistītajām personām pēc izbraukuma tirdzniecības veikšanas
nodrošināt tirdzniecības vietas sakārtošanu; uzdot Ropažu novada pašvaldības policijai
kontrolēt tirdzniecības vietu sakārtošanu novada teritorijā.
1.6. Atļaut Mārim Tīlānam tirdzniecības ar lauksaimniecības produkciju vietu
ierīkošanu (pagaidu) īpašumā „Kalnūlupi”, saskaņojot ar Ropažu novada domes
būvvaldi.
2. Noslēgt nomas līgumu ar AS Swedbank, par daļu no telpas, kas atrodas Rīgas ielā 13, Ropažu
ciemā, kadastra Nr. 8084 009 0074, 3m2 kopplatībā, Internetbankas datora un tā stenda
uzstādīšanai, ekspluatācijai, apkopei, kā arī konsultāciju sniegšanai par Internetbankas datora
izmantošanu un citu AS Swedbank piedāvāto pakalpojumu saņemšanu.
3. Iznomāt Ziedonim Ločmelim neapdzīvojamas telpas daļu pašvaldībai piederošajā nekustamā
īpašumā „Stārasti” 102 m² platībā.
4. Izskatot Ropažu novada SIA „Ciemats” priekšlikumu, nolēma piekrist SIA „Ciemats” apkures
priekšapmaksas iekasēšanai Ls 0,50 par 1 m2 no iedzīvotājiem 2009./2010. gada apkures
sezonā (sākot ar 2009. gada 1. maiju); nosacījums- priekšapmaksu iedzīvotāji veic labprātīgi.
5. Izskatot Ropažu novada SIA „Vilkme” priekšlikumu, nolēma piekrist SIA „Vilkme” apkures
priekšamaksas iekasēšanai Ls 0,30 par 1 m2 no iedzīvotājiem 2009./2010. gada apkures
sezonā (sākot ar 2009. gada 1. maiju); nosacījums- priekšapmaksu iedzīvotāji veic labprātīgi.
6. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādāšanai nekustamiem īpašumiem :
6.1. nekustamā īpašuma „Mazzvirgzdiņi” 1.(pirmās) zemes vienības sadalei, kadastra
Nr.8084 010 0018, atdalot divus zemes gabalus, katru 1,0 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
6.2. Piekrist nekustamā īpašuma „Izumi” zemes vienības sadalei, kadastra Nr.8084 010
0088, atdalot zemes gabalu 3,45 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
6.3. Piekrist nekustamā īpašuma „Svenči” 1 (pirmās) zemes vienības sadalei, kadastra
Nr.80840150019, atdalot zemes gabalu, 1,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības
projektu.
7. Apstiprināt zemes ierīcības projektus īpašumiem:
7.1. nekustamā īpašuma „Mežmalmājas” 1 (pirmās) zemes vienības atdalīšanai, kadastra
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Nr.8084 008 0060, veidojot 1 (vienu) jaunu nekustamo īpašumu 0,3 ha platībā.
7.2. nekustamā īpašuma „Vecbērziņi” zemes vienības sadalīšanai, kadastra Nr.8084 018
0002, veidojot 1 (vienu) jaunu nekustamo īpašumu 0,06 ha platībā.
8. Apstiprināt detālplānojuma projektu un saistošos noteikumus šādiem īpašumiem:
8.1. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Kalnjumīši”, kadastra Nr.8084 009 0686, zemes gabala robežās.
8.2. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Mūrnieki”, kadastra Nr.8084 009 0610, zemes gabala robežās.
8.3. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Burtnieki”, kadastra Nr.8084 009 0133, zemes gabala robežās.
8.4. detālplānojuma projekta grozījumu 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam
īpašumam “Silezers”, kadastra Nr.8084 007 0078, zemes gabala robežās.
8.5. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Pagastmāja - parks”, kadastra Nr.8084 009 0318, zemes gabala robežās.
8.6. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Palmas”, kadastra Nr.8084 006 0245, zemes gabala robežās.
8.7. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Taurēni”, kadastra Nr.8084 008 0206, zemes gabala robežās.
8.8. detālplānojuma projekta 1.redakciju kā galīgo redakciju nekustamajam īpašumam
“Sinode” un „Mežaine”, kadastra Nr.80840070001, 80840070002, 80840070027,
zemes gabala robežās.
9. Piekrist lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai saimniecībā „Samburi”
kadastra Nr.8084 009 0714, 0,25 ha platībā, dzīvojamās mājas būvniecībai Ropažu novadā,
Rīgas rajonā.
10. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam „Atmatas”, kadastra Nr.8084 009
0621, 2,0 ha platībā.
11. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam „Jaunbaloži”, kadastra Nr.8084 002
0119, 8,75 ha platībā.
12. 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;
13. Izsludināt publisko apspriešanu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru torņa
būvniecībai nekustamajā īpašumā “Vecbērziņi”, 0,06 ha platībā, Ropažu novadā, Rīgas
rajonā, kadastra Nr. 8084 018 0002;
14. Piešķirt zemes gabalam kadastra Nr.8084 007 0077, 4,203ha platībā un uz tā atrodošajām
ēkām un būvēm nosaukumu „Dižsili”, Ropažu novads, Rīgas rajons, LV-2133.
15. Piekrist detālplānojuma “Bērtuļi”, kadastra Nr.8084 008 0208, 1.redakcijas nodošanai
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedrisko apspriešanu organizēt no
15.06.2009. līdz 06.07.2009.
16. Piekrist detālplānojuma “Muklāji”, kadastra Nr.80840090016, 1.redakcijas nodošanai
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedrisko apspriešanu organizēt no
15.06.2009. līdz 06.07.2009.
17. Atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas šādiem īpašumiem Ropažu novadā :
17.1. Rozenes iela 2, kadastra Nr. 8084 015 0142, 0.254 ha platībā.
17.2. „Apsīši”, kadastra Nr. 8084009 0662, 2.22 ha platībā,
17.3. Baložu iela 3, kadastra Nr. 8084 002 0122, 0.29 ha platībā,
17.4. „Autostāvvieta”, kadastra Nr. 80840060082, ar nedzīvojamo ēku, kadastra Nr.
80840060082001, un inženierbūvi, kadastra Nr. 80840060082003, kas atrodas
nekustamā īpašumā „Mazbunduļi”, kadastra Nr. 80840060082.
18. Apstiprināt noslēgto līgumu ar iepirkuma procedūras „Bērnu rotaļu ierīču izgatavošana un
uzstādīšana Zaķumuižas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis””, iepirk. Id. Nr. RND
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2009/1-6.4.3/8, uzvarētāju SIA „Jūrmalas mežaparks”, par kopējo līgumcenu Ls 4567.42 bez
PVN.
19. Apstiprināt iepirkuma procedūras Nr. RND 2009/1-6.4.3/11 uzvarētāju un noslēgt līgumu ar SIA
„Arentāls” par mēbeļu iegādi Zaķumuižas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” par
kopējo līgumcenu Ls 1899.99 bez PVN.
20. Atbalstīt Ropažu novada iedzīvotājas un ilggadējas Zaķumuižas folkloras kopas „Pērkonītis”
dalībnieces Agnesi Cukmaču, Zani Pērkoni, Lieni Pērkoni, piešķirot Ls300 (daļējai
transporta izdevumu samaksai) dalībai mūzikas festivālā no 2009. gada augustā Samarkandā,
Uzbekistānā.
21. Izskatot Rīgas rajona padomes 15.05.2009. iesniegumu Nr. 2.1-14/331 par nepieciešamību
izveidot politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības
dalībnieku statusa noteikšanas komisijas izveidošanu, nolēma apstiprināt Politiski represēto
personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa noteikšanas
komisiju šādā sastāvā: Ingrīda Zunde – Ropažu novada domes jurista v.i., Sarmīte Cibuļska –
Ropažu novada pašvaldības sociālā dienesta centra vadītāja, Linda Knīsa – Ropažu novada
domes iedzīvotāju reģistrācijas speciālista v.i.
22. Anulēt astoņām personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ropažu novadā.
23. Noslēgt ar SIA „Arhitekte G.Kursīte”, reģ. Nr. 48702001737, vienošanos pie Zaķumuižas
pamatskolas rekonstrukcijas un sporta zāles ar savienotājpāreju autoruzraudzības līguma par
projekta papildinājuma izstrādi - savienotājpārejas izmaiņas, ēdnīcas izbūve.
24. Apstiprināt autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas 2008. gada 31.oktobra līguma Nr.1
„Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcijas un sporta zāles ar savienotājpāreju I kārtas
būvdarbiem” pielikumā Nr. 1 (būvprojektā) un līguma būvdarbu apjomos. Apstiprināt
Vienošanos Nr.3 ar AS „UPB”, reģ. Nr. 42103000187, par 31.10.2008. Nr.1 „Zaķumuižas
pamatskolas rekonstrukcijas un sporta zāles ar savienotājpāreju I kārtas būvdarbiem” par
izmaņām līguma būvdarbu apjomos (par summu Ls 75784.56), nemainot līguma Nr.1 kopējo
summu.
25. Samaksāt Ls 379.43 no pašvaldības sociālā dienesta centra budžeta līdzekļiem SIA
„Bračs&Co”, reģ. Nr. 40103106271, par Ropažu novada pašvaldības sociālā dienestā ēkas
dušas telpas (kuru izmanto sociālā dienesta centra apmeklētāji) remontdarbiem.
26. Apstiprināt līgumu ar iepirkuma procedūras „Ropažu brīvdabas estrādes grīdas seguma maiņa”,
iepirk.id. Nr. RND 2009/1-6.4.3/7, uzvarētāju (zemākā cena)- SIA „Ceļdaris”, reģ. Nr.
47402000112, par Ropažu brīvdabas estrādes grīdas seguma maiņu par kopējo līgumcenu Ls
7605.55 bez PVN.
27. Apstiprināt noslēgto līgumu ar iepirkuma procedūras Nr. RND 2009/1-6.4.3/9 uzvarētāju (zemākā
cena) SIA „Specceltnieks”, par jumta siltināšanu un mīkstā seguma ieklāšanu Ropažu novada
pašvaldības policijas ēkā par kopējo līgumcenu Ls 4354.23 bez PVN.
28. Apstiprināt noslēgto līgumu ar iepirkuma procedūras „Rezerves gāzes apkures katla iegāde un
uzstādīšana Zaķumuižas ciemā, Ropažu novadā”, iepirkuma Id. Nr. RND 2009/1-6.4.2/1,
uzvarētāju (zemākā cena) SIA „Delor”, reģ. Nr. 40003752424, kurš iesniedza piedāvājumu ar
viszemāko cenu Ls 31316.08 bez PVN .
29. Konceptuāli atbalstīt Pierīgas reģiona pašvaldību iestādes „Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde” dibināšanu.
Pārskatu sagatavoja Ropažu novada domes kancelejas vadītāja Sandra Bērziņa
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