Ropažu novada dome 2009.gada 28.decembra sēdē, piedaloties deputātiem A.Cibuļskim, I.Līdacim,
E.Kozlovskim, Z.Blausam, S.Šukstei, V.Šlēgelmilham, I.Gailītim, L.L.Batarevskai, I.Skudiķim, K.T.Hēlai,
V.Vucenam, A.Kleinam, S.Megerei-Klevinskai, izskatīja 60 lēmumprojektus un pieņēma lēmumus,
tostarp:
1. Sākot ar 2010.gada 4.janvāri visos dokumentus un sarakstē jālieto nosaukums „Ropažu novada
pašvaldība” (pamatojoties uz Ropažu novada domes 23.09.2009. lēmumu Nr.43§, prot.Nr.11 un
25.11.2009.lēmumu Nr.33, protNr.13).
2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 28.12.2009. saistošos noteikumus Nr.35 „Par
grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 28.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ropažu
novada pašvaldības 2009. gada budžetu”.
3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības policijas Atestācijas komisijas nolikuma projektu un
Ropažu novada pašvaldības Politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās
kustības darbinieku statusa noteikšanas komisijas nolikuma projektu.
4. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” padomes
nolikuma projektu
5. Apstiprināt 28.12.2009. grozījumus Ropažu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
6. Pieņemt zināšanai Ropažu bāriņtiesas sniegto pārskatu par Ropažu bāriņtiesas darbu laikā no
01.01.2009. līdz 01.11.2009.
7. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus ar piecām personām uz laiku no 01.11.2009. līdz
31.10.2010.; anulēt ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu sociālā dzīvoklī.
8. Izmaksāt pabalstu vienai personai gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijai.
9. Piešķirt finanšu līdzekļus Ropažu pensionāru Ziemassvētku pasākuma organizēšanai; piešķirt
finanšu līdzekļus Zaķumuižas pensionāriem Ziemassvētku pasākuma organizēšanai un Jaungada
pasākuma organizēšanai.
10. Iegādāties Ziemassvētku paciņas Ropažu novada pašvaldībā deklarētiem bērniem (no viena gada
līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot)).
11. Noslēgt sadarbības līgumu ar AS „Latvijas Gāze” par pašvaldības organizāciju piedalīšanos
avāriju likvidācijā, kā arī informācijas par kontaktpersonām.
12. Noslēgt līgumu ar SIA „Getliņi EKO” par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves
atkritumu poligonā „Getliņi”.
13. Sniegt finansiālu atbalstu biedrībai „Aktīvi vecāki-Ropažu novadam” saistībā ar projekta par
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas
programmā” apakšprojektu konkursā biedrības „„Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” kapacitātes
stiprināšana””.
14. Piekrist piedalīties ES projektā „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, tā
ietvaros veikt Ropažu novadā gājēju celiņa izbūvi ar apgaismojumu no Ropažu ciema līdz SAC
„Ropaži”.
15. Noslēgt līgumus un vienošanos pie līguma par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar Skrundas
novada domi, Siguldas novada domi, Pārgaujas novada pašvaldību.
16. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „Tele Media” par sadarbību informācijas apmaiņas jomā,
nodrošinot uzziņu dienesta 1189 datu bāzes balstīta meklētāja darbību Ropažu novada
pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv.
17. Piekrist veikt Ropažu novada teritorijas plānojuma realizācijas ietekmes uz vidi monitoringu,
noslēdzot līgumu ar SIA Reģionālie projekti.
18. Iegādāties: traktoru un piekabi (mauriņa pļaušanai), žoga materiālus; monitoru un printeri-skeneri
pirmsskolas izglītības iestādei „Annele”.
19. Noslēgt līgumu ar iepirkuma procedūras „Ēdināšanas nodrošināšana Zaķumuižas pamatskolā un PII
Auseklītis 2010. un 2011.gadā” ar SIA „Rifs”.
20. Noslēgt līgumus ar SIA „Frater” par ēdināšanas nodrošināšanu Ropažu vidusskolā un ēdināšanas
nodrošināšanu PII Annele laikā no 04.01.2010. līdz 28.02.2010.
21. Noslēgt līgumu ar IK „Koķete” par vietas nomu Ropažu sporta centrā karsto dzērienu automāta
izvietošanai.
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22. Piešķirt Ropažu novadā deklarētiem jauniešiem divas bezmaksas stundas nedēļā Ropažu sporta
centrā futbola treniņu un turnīru organizēšanai līdz 2010.gada 1.maijam.
23. Izskatot Ropažu novada domes nodokļu administratores A.Bernhardes informāciju par nekustamā
īpašuma nodokļa parādiem un ņemot vērā domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz
saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiemaktiem, piedzīt no divdesmit
personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudu bezstrīdus kārtībā, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, darba
algu, pensiju un citiem ienākumiem.
24. Anulēt četrām personām ziņas par deklarēto dzīvesvietu un pieņemt attiecīgu administratīvo aktu.
25. Apstiprināt detālplānojuma „Muciņas” grozījumu grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus, kas izstrādāti atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošiem
noteikumiem Nr.7, kā Ropažu novada pašvaldības 28.12.2009. saistošos noteikumus Nr.34.
26. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Nāgelmuiža - Pieneņlīči” zemes ierīcības projektu
27. Piekrist nekustamā īpašuma „Zaķumuiža”, kadastra Nr.8084 008 0350 sadalīšanai 38,43 ha
platībā, atdalot zemes vienību 0,0227ha.
28. Piešķirt zemes gabalam kadastra Nr.8084 010 0083, 0,4287ha platībā un uz tā atrodošajām ēkām
nosaukumu „Balceri”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV-2135.
29. Piešķirt adreses saskaņā ar telpu grupu sarakstu ēkai: Jaunkangari, Kangari, Ropažu novads, LV2135, kadastra Nr.8084 015 0092
30. Piešķirt adreses saskaņā ar telpu grupu sarakstu ēkai: Veckangari, Kangari, Ropažu novads, LV2135, kadastra Nr.8084 015 0091
31. Piekrist zemju „Tumšupe Nr.107” un „Jaunbagumi-54” iegūšanai īpašumā personām, kuras nav
Latvijas Republikas pilsoņi.
32. Izskatot AS „Sadales tīkls” centrālā reģiona iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes piekritību
transformatoru apakšstacijām un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.1.punktu un Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, atzīt, ka zemesgabali – deviņas transformatoru
apakšstacijas - piekrīt valstij.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.1. punktu un Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi”, atzīt, ka divdesmit deviņi zemesgabali piekrīt pašvaldībai un ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda.
33. Izskatot SIA Lattelecom iesniegumu par nekustamā īpašuma „Modriņi”, Ropažu novadā,
pārdošanu, tostarp informāciju, ka šobrīd nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes gabals
0.1811ha platībā, nedzīvojamā ēka, divas palīgēkas, kā arī inženierkomunikāciju būve –
radiotornis (kuru paredzēts nojaukt, jo SIA Lattelecom pamatdarbībai tas nav vajadzīgs), un
lūgumu Ropažu novada domei izvērtēt šī nekustamā īpašuma iegādes nosacījumus un informēt
par pieņemto lēmumu; sākumcena Ls 7000.00,
- nolēma piekrist iegādāties nekustamā īpašuma „Modriņi”, Ropažu novadā, kadastra Nr.
8084 009 0442.
34. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem „Kurmīši”, „Jaunbagumi54”,
„Annevilla”, „Ziedugravas”, „Mazpūricas”, „Kalnpūricas”, uz zemes gabaliem (trīs zemes
gabali), kas atrodas nekustamā īpašumā „Jaunpūricas”, un „Mežaine”, „Latvijas pareizticīgās
baznīcas Sinode”, „Pūricas”, d/s Zaķumuiža Nr.119.

Pārskatu sagatvoja Ropažu novada pašvaldības kanceleja
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