Ropažu novada dome (deputāti A.Cibuļskis, I.Līdacis, E.Kozlovskis, R.Skrebs, S.MegereKlevinska, Z.Blaus, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, A.Kleins, A.Turkupols, L.L.Batarevska,
I.Skudiķis), 2009.gada 23.septembrī izskatīja 46 lēmumprojektus un pieņēma lēmumus, tostarp :
1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.
Apstiprināt 14.09.2009. līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli
„Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja
darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu”, Nr.11DPPN-0199-2009, par kopējo summu
Ls52546.65,
- t.sk. Ls40200 izmaksas darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša
stipendijām,
- t.sk. Ls5360 pašvaldības iegādātā darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā
inventāra ar kalpošanas laiku līdz vienam gadam izmaksas un inventāra nomas
izmaksas,
- t.sk. Ls2733.60 transporta izdevumi darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku
nokļūšanai uz darba praktizēšanas vietu un atpakaļ,
- t.sk. Ls2993.05 izmaksas darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku darba
praktizēšanas vadītājas ikmēneša atlīdzība,
- t.sk. Ls1260 izmaksas darba prakses vietu organizētajam ikmēneša atlīdzībai.
(Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001).
2. Pagarināt īres līgumu ar vienu personu par sociālā dzīvokļa īri Ropažu novadā uz laiku no
01.09.2009. līdz 31.08.2010.
3. Pagarināt īres līgumu ar vienu personu par sociālā dzīvokļa īri Ropažu novadā uz laiku no
01.09.2009. līdz 31.08.2010.
4. Pagarināt īres līgumu ar vienu personu par sociālā dzīvokļa (istabas) īri uz laiku no
31.08.2009. līdz 28.02.2010.
5. Nepagarināt īres līgumu ar vienu personu no 01.09.2009.
6. Reģistrēt vienu personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju
reģistrā.
7. Apstiprināt līgumu ar Inčukalna novada domes aģentūras „Bērnu sociālās aprūpes centrs
”Inčukalns”” par sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu – viena bērna uzturēšanos no
21.08.2009.- 31.08.2009.
8. Piekrist vienas personas (vientuļš III grupas invalīds) ilgstošai ievietošanai sociālās aprūpes
iestādē.
9. Piešķirt Ls 120 „Veco ļaužu dienas” atzīmēšanas pasākuma organizēšanai,
10. Anulēt trīs personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ropažu novadā un pieņemt attiecīgu
administratīvo aktu (pielikumā).
11. Piekrist meža zemes transformācijai saimniecībā „Egles”, kadastra Nr.8084 009 0017, 0,5773
ha platībā, Ropažu novadā, karjera paplašināšanas vajadzībām.
12. Piekrist nekustamā īpašuma „Silenieki” zemes vienības sadalei, kadastra Nr.8084 007 0005,
atdalot zemes gabalu 0,0622 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
13. Piekrist zemes „SP PLUS”, kadastra Nr. 8084 007 0034, 0,3947ha platībā iegūšanai īpašumā
uz SIA „Nordic Sellers”, vienotais reģistrācijas Nr.40103240874 vārda, ar zemes
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izmantošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
14. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamam īpašumam „Vējagāzes” kadastra Nr.8084 008
0158, 3,6ha platībā detālplānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.
15. Piekrist detālplānojuma “Mintūži”, kadastra Nr.8084 008 0077, 1.redakcijas nodošanai
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedrisko apspriešanu organizēt no
12.10.2009. līdz 02.11.2009.
16. Piešķirt zemes gabaliem ar kadastra numuriem:
 8084 016 0033, 0,6ha platībā, nosaukumu „Auces”, Lielkangari, Ropažu novads,
 .8084 016 0034, 0,67ha platībā nosaukumu „Otīlijas”, Lielkangari, Ropažu novads,
 8084 016 0035, 0,62ha platībā nosaukumu „Mežvīni”, Lielkangari, Ropažu novads,
17. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazzvirgzdiņi” zemes ierīcības projektu.
18. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ezeriņi” zemes ierīcības projektu.
19. Piešķirt adreses telpu grupai ēkai - Silavējš, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, un
dzīvojamai mājai nosaukumu - „Silavējš”, Silakrogs, Ropažu novads.
20. Ropažu novada dome izskatīja Ropažu novada domes Attīstības komitejas lēmumprojektu
par nožogojuma nojaukšanu saimniecībā „Lielozoli” upes Lielā Jugla tauvas joslā, uzklausīja
zemes īpašnieku un Ropažu novada domes būvvaldes speciālistus,
un ņemot vērā Ropažu novada domes rīcībā esošo informāciju un to, ka „Aizsargjoslas
likums” 37.pants. „Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās” pirmās daļas 5)
punkta b) apakšpunkts nosaka 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3., 4., un 4./1
punktā minētajiem aizliegts b) būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā
nožogojums un 37.panta trešā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu
par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.
Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav
nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs,
Ropažu novada dome nolēma - zemes īpašniecei Pārslai Šlēgelmilhai viena mēneša laikā
nojaukt izbūvēto nožogojumu upes Lielā Jugla 10 metru tauvas joslā saimniecībā “Lielozoli”,
kadastra Nr.8084 011 0006. Uzdot Ropažu novada domes būvinspektoram Raitim
Gultniekam veikt lēmuma izpildes kontroli.
21. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Ropažu novadā:
 zemes gabalu ar kadastra Nr. 8084 007 0034, 0.3947 ha platībā un uz tā esošo
nedzīvojamo ēku,
 „Lieljāņi”, kadastra Nr. 8084 018 0008, zemes gabalu 4.17 ha platībā, kas tiks
atdalīts no nekustamā īpašuma „Vecskujnieki”, kadastra Nr. 8084 018 0036,
 „Vecbērziņu tornis”, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 0180022, 0.0600 ha platībā,
kurš ir nekustamā īpašuma „Vecbērziņi” sastāvā, kadastra apz.8084 018 0002,
 „Dižzvirgzdiņi”, kadastra Nr. 8084 010 0016, 26.1 ha platībā,
 Krasta iela 20, kadastra Nr. 8084 009 0701, 0.23 ha platībā.
22. Apstiprināt Ropažu novada pieaugušo izglītības, t.sk., novada izlases – komandas,
bezmaksas treniņu stundu skaitu 2009./2010.gadam 22,5 stundas nedēļā Ropažu novada
Sporta centrā Ropažu un Zaķumuižas sporta zālēs:
 futbolam – 3 stundas;
 basketbolam - 4,5 stundas;
 florbolam – 3 stundas;
 tenisam - 3 stundas;
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 volejbola klubam „Ropaži”- 9 stundas.
23. Noslēgt līgumu ar SIA „Frater”, reģistrācijas Nr.40003909207, par 1.klases skolēnu
ēdināšanu laika posmā no 01.09.2009. līdz 30.09.2009. kopējais skolēnu skaits 25; laika
posmā no 01.10.2009. līdz 31.12.2009., kopējais skolēnu skaits 26.
24. Noslēgt līgumu ar I/K „Mežaloki”, reģistrācijas Nr.40002089419, par 1.klases skolēnu
ēdināšanu laika posmā no 01.09.2009. līdz 31.12..2009. , kopējais skolēnu skaits 17.
25. Noslēgt līgumu ar SIA „Frater”, reģistrācijas Nr. 40003909207, par brīvpusdienu samaksu no
pašvaldības budžeta līdzekļiem maznodrošinātu ģimeņu skolēniem Ropažu vidusskolā
2009./2010.mācību gada 1.semestrī no 01.10.2009. līdz 31.12.2009.
26. Noslēgt līgumu ar I/K „Mežaloki”, reģistrācijas Nr.40002089419, par brīvpusdienu samaksu
no pašvaldības budžeta līdzekļiem maznodrošinātu ģimeņu skolēniem Zaķumuižas
pamatskolā 2009./2010.mācību gada 1.semestrī no 01.10.2009. līdz 31.12.2009.
27. Izskatot Ropažu izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumus, nolēma noslēgt līgumus (līdz
31.12.2009.) ar SIA „Mālpils piensaimnieks”, reģ. Nr. 40103083443, par :
 Ropažu vidusskolas skolēnu nodrošināšanu ar pienu valsts programmas ietvaros,
samaksājot cenu starpību Ls 0.12 un PVN Ls 0.0252 par 1 litru; skolēnu skaits 116.
 Zaķumuižas pamatskolas skolēnu nodrošināšanu ar pienu valsts programmas ietvaros,
samaksājot cenu starpību Ls 0.12 un PVN Ls 0.0252 par 1 litru; skolēnu skaits 67.
 par PII Auseklītis audzēkņu nodrošināšanu ar pienu valsts programmas ietvaros,
samaksājot cenu starpību Ls 0.12 un PVN Ls 0.0252 par 1 litru; audzēkņu skaits 79.
28. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 7.pantu, ka „Ja attiecīgā
izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā, pakalpojumu
saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītā
audzēkņu ikdienas transporta izdevumi līdz izglītības iestādei ...” un pamatojoties uz LR
Ministru kabineta 02.11.1999. noteikumiem Nr. 370, trešās daļas 10.,11., 13.pantu,
Ropažu novada dome nolēma:
28.1. Segt kompensāciju par skolēnu sabiedriskā transporta biļetēm 1.-12. klašu skolēniem,
kuri mācās Zaķumuižas pamatskolā un Ropažu vidusskolā:
 pamatskolas skolēniem - apmaksa 100 % apmērā,
 10.-12. klašu skolēniem 50 % apmērā,
izņemot audzēkņus, kurus bez maksas Ropažu pašvaldība nodrošina ar transportu šādos
maršrutos:
28.1.1. Zaķumuiža- Mucenieki- Līči- Silakrogs- Zaķumuiža;
28.1.2. Zaķumuiža- Bajāri- Zaķumuiža;
28.1.3. Ropaži- „Asari” (māju nosaukums)-Kākciems (centrs)-„Jaunā muiža” (māju
nosaukums)-„Vāveres” (vietas nosaukums) -Kangari-„Lielā priede” (vietas
nosaukums) - „Purmalas” (satiksmes autobusa pietura)- „Oliņi” (māju
nosaukums) – „Aizalkšņi” (māju nosaukums) -Ropaži;
28.1.4. Ropaži - Sidrabsalas- „Podkājas” (māju nosaukums) - „Stiķenes” (māju
nosaukums) – Tumšupe (centrs)- „Purgaiļi” (māju nosaukums) - Ropaži;
28.1.5. Ropaži - „Upeskrasti” (māju nosaukums) – „Kalnulaiminieki” (māju
nosaukums) - „Liepkalni” (māju nosaukums) - Augšciems-„Grāmatnieki” (māju
nosaukums) - „Jasmīni” (māju nosaukums) - Ropaži.

28.2. Segt kompensāciju par sabiedrisko transportu - sabiedriskā transporta (autobusa)
abonenta braukšanas biļetes un/vai mēnešbiļetes un/vai e-talonus Rīgas pilsētas
pašvaldības organizētajā sabiedriskajā transportā maršrutā Mucenieki-Rīga-Mucenieki
- vispārējo izglītības iestāžu skolēniem (no 1.līdz 12.klasei), kuri dzīvesvietu deklarējuši
Muceniekos, Ropažu novadā, un kuri mācības apgūst nelatviešu valodas plūsmā.
/Iesniedzot e-talonu, samaksas aprēķins ir „apmeklējuma dienas x maršruta cena/.
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28.3. Segt kompensāciju par skolēnu sabiedrisko transportu vispārējo izglītības iestāžu
skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Silakrogā, Zaķumuižā, Tumšupē, Ropažos un
citās novada apdzīvotās vietās Ropažu novadā, Rīgas rajonā, un kuri mācās nelatviešu
valodas plūsmā:
28.3.1. pamatskolā - apmaksāt 100% apmērā;
28.3.2. 10.-12. klašu skolēniem (klātienē) - apmaksāt 50 % apmērā.
28.4. Sabiedriskā transporta kompensāciju veikt katru mēnesi vai pusgadā pēc audzēkņu
vecāku ierosinājuma.
Kompensācijas par sabiedrisko transportu skolēniem apmaksāt par tekošo gadu līdz
kalendārā gada 1.augustam; par iepriekšējo gadu kompensācijas par sabiedrisko
transportu skolēniem netiek apmaksātas, izņemot gadījumus, kad tam ir būtisks iemesls
(vecāki ir bijuši slimi vai komandējumā), uzrādot apliecinošus dokumentus.
28.5. Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
28.5.1.Vecāku vai personu, kas pilda vecāku pienākumus, iesniegums par sabiedriskā
transporta izdevumu kompensāciju, norādot attiecīgo maršrutu un veidu, ka vēlas
saņemt kompensāciju (t.sk., konta numuru)
28.5.2.Izziņa no mācību iestādes par skolas apmeklējumu (izziņā vēlams uzrādīt
valodu, kurā mācības apgūst).
28.5.3.Iesniedzot sabiedriskā transporta biļetes, un/vai braukšanas mēnešbiļetes, un/vai
uzrādot e-talonus, un/vai uzrādot iegādes čekus.
28.6. Lēmums spēkā 2009./2010. mācību gadā.
29. Apstiprināt Liju Lidiju Batarevsku par Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja vietnieci.
30. Ievēlēt pastāvīgu Ropažu novada domes Revīzijas komisijas sastāvu ar 5 komisijas
locekļiem: Jānis Jansons, Una Sīpolniece, Rolands Felkers, Rudīte Lejniece, Ināra Stojane.
31. Apstiprināt pastāvīgu Ropažu novada domes Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas sastāvu ar
10 komisijas locekļiem - Jānis Jansons, Rudīte Lejniece, Anna Ancena, Albīna Prizeva, Māra
Priede, Antoņina Razgaila, Vēsma Eglīte, Gunta Darbvare, Una Sīpolniece, Rolands Felkers.

32. Pieņemt Ropažu novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.27 „Ropažu novada
pašvaldības nolikums” projektu (Ropažu novada domes ēkā, informatīvajā biļetenā „Ropažu
Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.ropazi.lv tiks izvietots/publicēts pēc pieņemšanas
LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā).
Atcelt Ropažu novada domes 26.08.2009. sēdes lēmumu Prot. Nr.10,&36 „Par Ropažu
novada pašvaldības 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.22 „Ropažu novada pašvaldības
nolikums” un Ropažu novada pašvaldības struktūras projektu.
33. Apstiprināt „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” jaunā redakcijā (pielikumā). Atcelt Ropažu novada domes 28.01.2009.
sēdes lēmuma Prot. Nr.01,&39,1.punktu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
34. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 23.09.2009. saistošos noteikumus Nr.24 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Ropažu novada pašvaldības 2009.gada budžetu”
35. Piekrist telpas Ropažu vidusskolas 1.stāvā nomai kafejnīcas un ēdnīcas pakalpojumu
sniegšanai Ropažu vidusskolas skolēniem un darbiniekiem.
36. Atļaut SIA „Pentano Latvija”, reģ. Nr. 50003292871, jur. adrese – Pirts iela 8, Rīga,
nodarboties ar apsardzes darbības veikšanu saskaņā ar Latvijas Republikā esošiem
saistošajiem normatīvajiem aktiem.
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37. Apstiprināt Ropažu novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiku, vietu un
pieņemšanas norisi līdz 31.05.2010.

DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI (līdz 31.05.2010.)
Piezīme - nedēļas sāk skaitīt ar mēneša pirmo PILNO nedēļu.
Nr.p.k.

Deputāta
vārds,
uzvārds

Pieņemšanas vieta

Pieņemšanas laiks

Pieteikšanās norise

1

Lija Lidija
Batarevska

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša ceturtās
nedēļas ceturtdiena no
17.00-19.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

2

Zigurds
Blaus

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

3

Antons
Cibuļskis

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša otrās
nedēļas ceturtdiena
no 16.00-18.00
Pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00
līdz 13.00; no 14.00
līdz 17.00

4

Ivars
Gailītis

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša trešās
nedēļas pirmdiena no
16.00 līdz 18.00.

Iepriekšēja pieteikšanās, mob.tel. 29294680.

5

Klaudija
Terēza Hēla

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša otrās
nedēļas ceturtdiena
no 9.00 līdz 11.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

6

Aigars
Kleins

Zemnieku saimniecības
"Rasas" ēkā, adrese"Rasas", Ropažu ciemā,
Ropažu novadā

Katra mēneša ceturtās
nedēļas ceturtdiena
no 15.00-17.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

7

Sanita
MegereKlevinska

Ropažu novada kultūras un
izglītības centra ēkā , Sporta
ielā 2, korp.2, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša pirmās
nedēļas otrdiena no
17.00- 19.00

Iepriekšēja pieteikšanās, tel. 67918406,
Sporta iela 2, korp.2, Ropaži, Ropažu
novadā; e-pasts: ropazi@ropazi.lv

8

Elmārs
Kozlovskis

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša trešās
nedēļas ceturtdiena no
16.00 līdz 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

9

Indulis
Līdacis

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša pirmās
nedēļas pirmdiena no
15.00 līdz 17.00.

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

10

Raimonds
Skrebs

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša pirmās
nedēļas pirmdiena no
16.00 līdz 18.00.

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

11

Ivo
Skudiķis

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Vienoties ar I.Skudiķi
par tikšanās laiku
pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00
līdz 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

12

Vladislavs
Šlēgelmilhs

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša ceturtās
nedēļas pirmdiena no
16.00 līdz 18.00.

Iepriekšēja pieteikšanās, mob.tel. 29330333
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Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

13

Sarmīte
Šukste

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša otrās
nedēļas ceturtdiena
no 16.00-18.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā.

14

Alens
Turkupols

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša ceturtās
nedēļas pirmdiena no
16.00 līdz 18.00.

Iepriekšēja pieteikšanās, mob.tel. 29933774

15

Valdis
Vucens

Ropažu novada domes ēkā,
Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā

Katra mēneša pirmās
nedēļas ceturtdiena no
16.00-18.00

Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija domes
kancelejā, tel. 67918666, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā, VAI rakstīt uz epastu: vuka73@inbox.lv

6

