Ropažu novada domes 28.10.2009. sēdē deputāti - A.Cibuļskis, I.Līdacis, E.Kozlovskis, S.MegereKlevinska, Z.Blaus, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs, I.Gailītis, A.Kleins, L.L.Batarevska, I.Skudiķis, K.T.Hēla,
V.Vucens - izskatīja 83 jautājumus un pieņēma lēmumus, tajā skaitā :
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 28.10.2009. saistošos noteikumus Nr.28 „Par grozījumiem
Ropažu novada pašvaldības 25.06.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ropažu novadā 2009.gadā”” (pēc noteikumu pieņemšanas LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā, tie tiks izvietoti Ropažu novada domes ēkā, informatīvajā biļetenā „Ropažu
vēstis”, interneta vietnē www.ropazi.lv).
2. Apstiprināt vienošanos Nr.1. (Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”) par kopējo summu LVL 86992,91
- par papildus darba vietām bezdarbniekiem.
3. Piecām personām pagarināt un vienai personai nepagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus.
4. Pieņemt informāciju par titulu „Ropažu novada lepnums” piešķiršanu.
5. Apstiprināt Zaķumuižas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā projektu.
6. Apstiprināt šādas Ropažu novada izglītības iestāžu juridiskās adreses:
 Ropažu vidusskola - Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135,
 Zaķumuižas pamatskola - Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133.
7. Noslēgt līgumu par pašvaldības izglītības iestādes sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību.
8. Piekrist noslēgt līgumu par vietas nomu Ropažu vidusskolā karsto dzērienu automāta izvietošanai.
9. Piešķirt Ls 1065 Ropažu volejbola kluba „Ropaži” vīriešu komandas dalībai Nacionālās līgas
čempionātā 2009./2010.gadam un tiesnešu izdevumiem.
10. Apstiprināt Ropažu novada domes Revīzijas komisijas nolikumu.
11. Apstiprināt „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un
iestādes” jaunā redakcijā projektu.
12. Piekrist piedalīties pašvaldību apvienoto civilās aizsardzības komisijas izveidošanā.
13. Izdarīt izmaiņas Ropažu novada domes Revīzijas komisijas un Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijas
sastāvos.
14. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāju iesniegumus un Ropažu novada domes
nodokļu inspektores ziņojumus, piekrist 22 nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņai.
15. Anulēt deklarēto dzīvesvietu vienai personai.
16. Reģistrēt vienu personu Ropažu novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības
palīdzības reģistrā „Personas, kuras ar dzīvojamo platību jānodrošina pirmām kārtām”.
17. Izskatot AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegumu (saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.pantu un LR
Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumos Nr.415 veikto izmaiņu rezultātā - attiecībā uz 330kV
elektropārvades līnijām ir izmainīts izcērtamās trases aizsargjoslu platums, palielinot to līdz 54
metriem), piekrist koku izciršanas darbiem, nolūkā samazināt elektroenerģijas atslēgšanos masveida
patērētājiem dabas stihijas rezultātā un nepieļaut bīstamu avāriju situāciju rašanos Ropažu novada
teritorijā esošos pašvaldībai piekrītošos deviņos īpašumos.
18. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „Coca-Cola HBC Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003108882, un
piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 meža zemes transformācijai Coca-Cola bezalkoholisko dzērienu
pildīšanas rūpnīcas izbūvei.
19. Piekrist, ka SIA Ciemats” slēdz līgumu ar SIA „Pentano Latvija”, reģ. Nr. 50003292871, par SIA
„Pentano Latvija” piederošā retranslatoru izvietošanu uz ūdenstorņa Ropažu ciemā, Ropažu novadā.
20. Atļaut Zentai Ruskulei veikt individuālo darbu – Nodrošinājuma valsts aģentūrai nodoto
transportlīdzekļu iznīcināšana un nodošana pārstrādei nekustamā īpašumā „Riekstkalni’, Ropažu
novads, ievērojot saistošos normatīvos aktus, t.sk., Ropažu novada pašvaldības saistošos normatīvos
aktus saistībā ar teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas noteikumiem
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21. Atļaut Signei Nākmanei tirdzniecību ar lietotiem apģērbiem kioskā, kas atrodas zemes gabalā ar
kadastra Nr. 8084 0090 342, Ropažu ciema centrā.
22. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, LR Ministru Kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumu Nr.874 12.2. apakšpunktu, izsniegt SIA „Karlrainer” atļauju
metāllūžņu iepirkšanai, to šķirošanai, tālākai realizācijai nekustamā īpašumā „Mehāniskās darbnīcas”,
zemes gabala „B” daļā, Ropažu novadā. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Latvijas metāla eksports” pārtrauc
uzņēmējdarbību ar brīdi, kad tiks izsniegta licence par darbības uzsākšanu SIA „Karlrainer”.
23. Atstāt spēkā Ropažu novada teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam (ar grozījumiem) un Ropažu
novada domes 25.03.2009. saistošos noteikumus Nr.7.
24. Apstiprināt „Baltijas balonu uzpildes rūpnīcas” būvniecību nekustamajā īpašumā „Mintūži”, kadastra
Nr.8084 008 0077, Ropažu novadā.
25. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaundraudziņi”.
26. Piekrist nekustamā īpašuma „Liesmas” 2. zemes vienības atdalīšanai 1,8 ha platībā.
27. Piešķirt nosaukumus trīs zemes gabaliem un adreses četrām telpu grupām.
28. Noteikt zemes izmantošanas mērķi šādiem zemes gabaliem:
 Skolas iela 1ª– individuālo dzīvojamo māju apbūve;
 Silāju iela Nr.1., 3.,5.,7.,9.,11.,13., Silāju iela – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
29. Piekrist detālplānojuma „Jumīši” 1.redakcijas nodošanai sabiedriskai apspriešanai un atzinuma
saņemšanai.
30. Detālplānojuma saistošo noteikumu Nr.29 apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Bērtuļi”.
31. Piekrist zemes iegūšanai īpašumā uz nepilsoņa vārda ar zemes izmantošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme.
32. Atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz pieciem nekustamiem īpašumiem.
Pārskatu sagatavoja Ropažu novada domes kanceleja

2

