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Ropaţu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2011.gada 6.septembrī

Nr.16

Darba kārtība:
1. Par Ropaţu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu maiņu
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses noteikšanu zemesgabalam „Ozolzīles”,
Ropaţu novads
3. Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai „Pūpoli”, Nāgelmuiţa, Ropaţu
novads
4. Par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksu
5. Par Ropaţu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
6. Par Ropaţu novada pašvaldības 06.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par reklāmu,
izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropaţu novada
teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
7. Par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmu līdz 2013.gadam
Ropažu novada domes ārkārtas sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135.
Ropaţu novada domes 06.09.2011. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1500
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Valdis Vucens
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Antons Cibuļskis
Aigars Kleins
Aija Kukule
Indulis Līdacis
Lija Lidija Batarevska
Raimonds Skrebs

- administrācijas darbinieki:

- pašvaldības iestāţu,
uzņēmumu vadītāji un
darbinieki:

izpilddirektors Juris Putniņš
būvvaldes vadītājs Ainārs Linde
zemes lietu speciāliste, būvvaldes vadītāja vietniece
Renāte Gremze
juriskonsults Oskars Ašmanis
sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Eva Haberkorne Vimba
kapu pārzine, daiļdārzniece Irēna Krote

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte
Cibuļska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele
Ropažu vidusskolas direktore Māra Priede
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs
Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga
Jankovska

Sēdē nepiedalās:

Ivo Skudiķis (attaisnojošo iemeslu dēļ)
Sanita Megere-Klevinska (attaisnojošo iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Ropaţu novada domes 06.09.2011. ārkārtas sēde atklāta plkst. 1505
Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 06.09.2011.
ārkārtas sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu - deputātiem balsot par Ropažu novada domes
06.09.2011. ārkārtas sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 06.09.2011. ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par Ropaţu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu maiņu
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses noteikšanu zemesgabalam „Ozolzīles”,
Ropaţu novads
3. Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai „Pūpoli”, Nāgelmuiţa, Ropaţu
novads
4. Par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksu
5. Par Ropaţu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
6. Par Ropaţu novada pašvaldības 06.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās
Ropaţu novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
7. Par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmu līdz 2013.gadam
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1.§
Par Ropaţu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu maiņu
Izskatot Ropažu novada pašvaldībā 18.08.2011. saņemto Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja Viļņa Bleijas iesniegumu par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja amata un Administratīvās komisijas locekļu: Ingrīdas Zundes, Sarmītes Cibuļskas
un Rolanda Felkera iesniegumus par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļu amatiem.
Uzklausot Ropažu novada domes deputātes A.Kukules argumentus par savas kandidatūras
atsaukšanu Administratīvās komisijas locekļa amatā.
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Latvijas
Administratīvo pārkāpuma kodeksa 207.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 6. un 7.pantu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atsaukt Vilni Bleiju, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata.
2. Atsaukt Ingrīdu Zundi, personas kods /personas kods/, Sarmīti Cibuļsku, personas kods
/personas kods/, un Rolandu Felkeru, personas kods /personas kods/, no Ropažu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu amatiem.
3. Ievēlēt Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieku par Administratīvās komisijas
locekli un atļaut savienot pašvaldības policijas priekšnieka amatu ar amatu Administratīvajā
komisijā.
4. Ievēlēt Ropažu novada pašvaldības policijas inspektori – lietvedi Lāsmu Korni, personas kods
/personas kods/, par Administratīvās komisijas locekli un atļaut savienot līdzšinējo amatu ar
amatu Administratīvajā komisijā.
5. Ievēlēt Ropažu novada pašvaldības juriskonsultu Oskaru Ašmani, personas kods /personas
kods/, par Administratīvās komisijas locekli.
6. Ievēlēt Ropažu novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieci Sarmīti Kroti, personas kods
/personas kods/, par Administratīvās komisijas locekli.
7. Noteikt, ka pirmā Administratīvās komisijas sēde noturama divu nedēļu laikā no lēmuma
parakstīšanas dienas.
8. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai par pieņemto lēmumu
paziņot attiecīgajiem Administratīvās komisijas locekļiem.
2.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses noteikšanu zemesgabalam „Ozolzīles”,
Ropaţu novads
Izskatot I.K., personas kods /personas kods/, dzīvesvieta adresē /adrese/ Ropažu novads, LV
2135, iesniegumu par adreses noteikšanu īpašumam „Ozolzīles”, Ropažu novads, kadastra
apzīmējums 8084 009 0163 un pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieces Renātes Gremzes
priekšlikumu mainīt zemes lietošanas mērķi Ropažu novada teritorijā esošam zemes gabalam
„Ozolzīles”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0163, tika konstatēts:
Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Zemes lietošanas mērķa pamatojums – esošais zemes lietošanas mērķis neatbilst zemes gabala
izmantošanas patreizējam mērķim;
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0163 ir veikta būvniecība;
Izvērtējot augstākminēto un pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18. punktu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma
reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas
plānojumu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Nekustamajam īpašumam „Ozolzīles”, Ropažu novads zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
8084 009 0163, platība 0.4 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot
sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601 – 0.4 ha).
2. Noteikt nekustamā īpašuma adresi Sidgundas iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
(adresācijas kods 108).
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt
īpašuma „Ozolzīles”, Ropažu novads, LV 2135, īpašniekam I.K., dzīvojošam adresē /adrese/
Ropažu novads, LV 2135.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai „Pūpoli”, Nāgelmuiţa, Ropaţu
novads
Izskatot Ţ.K., personas kods /personas kods/, dzīvojoša adresē /adrese/ Rīga, LV 1082,
29.08.2011. iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes platību ēku un būvju uzturēšanai, adrese
„Pūpoli”, Nāgelmuiža, Ropažu novads, un iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem,
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 1997.gada 30.janvāra likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās”15. un 17. pantiem,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt 0,98 ha zemes platību Ţ.K., personas kods /personas kods/, piederošās ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 8084 003 0018 001, adrese „Pūpoli”, Nāgelmuiža, Ropažu novads,
uzturēšanai saskaņā ar 19.07.2011. robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā, kas
reģistrēts NĪVKIS 12.08.2011.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumu Ţ.K.,
dzīvojošam adresē /adrese/ Rīga, LV 1082, 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma parakstīšanas
brīža.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt LR
Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga, LV 1050.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4.§
Par Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksu
Saskaņā ar Izglītības un Zinātnes Ministrijas 03.08.2011. nr.1-14/4266 vēstuli un izskatot
Ropažu novada pašvaldības izglītības darbu koordinatora A.Cibuļska sagatavoto Pašvaldības
pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai
sadales komisijas nolikuma projektu, un uzklausot A.Cibuļska priekšlikumus,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot Pašvaldības pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksas sadales komisiju šādā sastāvā:
Sanita Megere-Klevinska - komisijas priekšsēdētāja, kultūras un izglītības centra vadītāja,
Māra Priede – komisijas loceklis, Ropažu vidusskolas direktore,
Igors Grigorjevs - komisijas loceklis, Zaķumuižas pamatskolas direktors,
Vēsma Eglīte - komisijas loceklis, PII „Annele” vadītāja,
Agita Rubene - komisijas loceklis, finanšu un attīstības daļas vadītāja,
Antons Cibuļskis- komisijas loceklis, izglītības darba koordinators.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam nozīmēt komisijas sēžu
protokolēšanai sekretāri.
3. Apstiprināt Pašvaldības pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksas sadales komisijas nolikumu.
4. Noteikt, ka Pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai sadales komisijas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
parakstīšanas.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma un
nolikuma nosūtīšanu izpilddirektoram J.Putniņam, kultūras un izglītības centra vadītājai
Sanitai Megerei – Klevinskai un LR Izglītības un zinātnes ministrijai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV
1050).
6. Atzīt par spēkā zaudējušu Ropažu novada domes 24.08.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.15 44.§
par Interešu izglītības programmu finansēšanas izvērtēšanas komisijas izveidi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Ropaţu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu
apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītāja P.Volkoviča lēmumprojektu par
pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normu un maršrutu apstiprināšanu, sakarā ar jauno
mācību gadu, skolēnu pārvadāšanai,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības autobusu degvielas patēriņa normas:
1.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 –
autovadītājs Juris Kukulis
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 33 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 36,3 litri;
1.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 –
autovadītājs Roberts Burmistrs
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5 litri;
1.3. Autobusam VAN HOOL, valsts Nr. FF 6122 –
autovadītājs Leonīds Nesterjonoks
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 35 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 38,5litri;
1.4. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9789 –
autovadītājs Leonīds Nesterjonoks
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5litri;
1.5. Autobusam VW CRAFTER, valsts Nr. HR 9788 –
autovadītājs Gunārs Greivulis
Degvielas patēriņš uz 100 km – DD 15.9 litri;
ziemas sezonā uz 100 km ( +10 %) – DD 17.5 litri.
2. Apstiprināt Ropaţu novada pašvaldības autobusiem maršrutus un kilometrus
skolēnu pārvadāšanai:
2.1. Autobusam SETRA, valsts Nr. GJ 1666 Ropaži - „Asari” (māju nosaukums) - Kākciems (centrs) - „Jaunā muiža” (māju nosaukums) „Vēveres” (vietas nosaukums) - Kangari – „Lielā priede” (vietas nosaukums) - „Purmalas”
(satiksmes autobusa pietura) - „Oliņi” (māju nosaukums) – „Aizalkšņi” (māju nosaukums) –
Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 3 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 138 km.
2.2. Autobusam MERCEDES BENZ 0303, valsts Nr. FD 8277 Ropaži - Sidrabsalas- „Podkājas” (māju nosaukums) - „Stiķenes” (māju nosaukums) – Tumšupe
(centrs)- „Purvgaiļi” (māju nosaukums) - Ropaži;
Ropaži - „Upeskrasti” (māju nosaukums) – „Kalnulaiminieki” (māju nosaukums) - „Liepkalni”
(māju nosaukums) – Allažu krustojums – Augšciems - „Grāmatnieki” (māju nosaukums) „Jasmīni” (māju nosaukums) - Ropaži.
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 3 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 174.1 km.
2.3. Autobusam VAN HOOL, valsts Nr. FF 6122 Zaķumuiža – Mucenieki - Līči- Silakrogs- Zaķumuiža;
Zaķumuiža- Bajāri- Zaķumuiža;
Saskaņā ar šo maršrutu, skolēni tiek pārvadāti 2 reizes dienā, kopējais nobraukto
kilometru skaits dienā - 82 km.

6

6.§
Par Ropaţu novada pašvaldības 06.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par reklāmu,
izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropaţu
novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”
Ņemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav noteikta kārtība, kādā
saskaņojama reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība, kā arī nav
noteikta pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtība, pamatojoties uz:
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, kas nosaka, ka: ” Pašvaldības, ievērojot šā likuma un
citu normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, var izdot saistošos noteikumus par
reklāmas izplatīšanu publiskās vietās attiecīgajā administratīvajā teritorijā, arī nosakot
vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas
izplatīšana;”
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, no kura izriet, ka dome ir
tiesīga izdot saistošus noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, no kura izriet, ka
domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā
teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās;
ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropažu novada teritorijā un pašvaldības
nodevas aprēķināšanas kārtību.
Pamatojoties uz iepriekšminēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1
balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 06.09.2011. saistošos noteikumus Nr.9 „Par
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās
Ropaţu novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai triju darba dienu laikā
pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas;
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļai veikt atbilstošas izmaiņas
Ropažu novada pašvaldības interneta vietnes (www.ropazi.lv) ievietotajā informācijā.
Sēdes pārtraukums no plkst. 1535 līdz plkst. 1555
7.§
Par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmu līdz 2013.gadam
Izvērtējot Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmu līdz 2013.gadam, kurā pašvaldības
aicinātas norādīt attīstības jomas līdz 2020.gadam, lai nodrošinātu pēc iespējas plašākas ES
fondu līdzekļu piesaistes iespējas nākamajā plānošanas periodā un ņemot vērā Ropažu novada
domes deputātu priekšlikumus,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, K.T.Hēla, V.Vucens, S.Šukste, G.Siliņš,
V.Šlēgelmilhs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, L.L.Batarevska, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (I.Līdacis),
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Ropažu novada dome nolemj:
Norādīt šādas attīstības prioritātes:
1. Ropažu vidusskolas un stadiona rekonstrukcija. Ropažu vidusskolā mācību programma ar
sporta novirzienu izveidi un sporta skolas atvēršana. Dienesta viesnīcas izbūve.
2. Valsts autoceļa P10 Ropažu ciemata teritorijas pārņemšanu pašvaldības bilancē un satiksmes
drošības uzlabošana.
3. Atjaunojamo energoresursu un inovatīvo tehnoloģiju ražošana un izmantošana (brīvo
neapsaimniekoto zemju apzināšana un nodošana energoresursu ražošanai).
4. Mūžizglītības un interešu izglītības pieejamības attīstība Ropažu novada teritorijā.
5. Rekreācijas zonu attīstība, t.sk., parku attīstības projektu realizācija Ropažu novada
teritorijā.
6. Ropažu novada tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde.
7. Pašvaldības ēku un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana.
8. Jaunu kapu teritorijas izbūve pie Silakroga ciema.
9. Uzņēmējdarbības veicināšana izveidojot investīciju karti (brīvās neapsaimniekotās zemes,
brīvās saimnieciskās teritorijas, inventarizācijas, utt.) paaugstinot potenciālo uzņēmēju,
investoru informētību par iespējām novadā.
10. Infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzlabošana, tai skaitā elektrojaudu palielināšana
potenciālajās uzņēmējdarbības teritorijās, optisko kabeļu, ielu apgaismojumu izbūve un
rekonstrukcija.
11. Valsts 2. šķiras ceļu, t.sk., uz Tumšupes ciematu asfaltceļa (V75) izbūve, Sidgundas virziena
asfaltceļa (V66) izbūve.
12. Ūdenssaimniecības attīstības projekti Ropažu novada ciemu teritorijās.
13. Veco ļaužu pansijas izbūve.
14. Dienas, krīzes un bērnu attīstības centru izveide Ropažu novada teritorijā.
15. Izglītības iestāžu reorganizācija un rekonstrukcija Ropažu novada teritorijā.
16. Novadpētniecības muzeja izveide Ropažos.
17. Sadarbībā ar privāto partnerību PII izbūve Muceniekos.
18. Mucenieku, Silakroga, Tumšupes, Kākciema un Zaķumuižas stadionu rekonstrukcija.
19. Pašvaldības ceļu, tiltu un velo celiņu rekonstrukcija un izbūve Ropažu novada teritorijā.
20. Jaunu sabiedriskā transporta maršrutu izveide un esošo pilnveidošana.
21. Sadarbībā ar privāto partnerību tehnisko sporta veidu kompleksu paplašināšana Ropažu
novada teritorijā.
Ropaţu novada domes 06.09.2011. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1630

Ropažu novada domes sēdes vadītājs

Ivars Gailītis
/ _______________________ /
datums

Protokolists

Elīna Čudere
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