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DIENAS KĀRTĪBĀ:

Par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu
2. Par bērnu uzņemšanu Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādēs
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātskolas apmeklējumam
4. Par Garkalnes bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
5. Par Upesciema Tautas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
6. Par Ropažu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
7. Par Vangažu pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Vecdumbrāju ielai, Upesciemā,
Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
9. Par lokālplānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašumu Lielsišu ielas
un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā apstiprināšanu
10. Par atļauju izveidot atkritumu apsaimniekošanas iekārtu īpašumā “Jaunsaulgrieži”,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, zemes vienībā ar kadastra numuru 80960090058
11. Par zemes ierīcības projekta Vilciņu iela 39, Upesciems , Garkalnes pagasts, Ropažu
novads apstiprināšanu
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamos īpašumos „Laivenieki” un
„Līdakas”, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
13. Par adrešu maiņu Vangažu pilsētai pievienotajā teritorijas daļā adresēm „Cinītes
2”„Vīģes”, „Mednieki”, „Strēlnieki”, „Akoti”, „Maijpuķītes”, „Meldras”, „Kreses”,
„Astilbes”, "Pienenes", "Pūkas”
14. Par adrešu precizēšanu Vangažu pilsētai pievienotajā teritorijas daļā
15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Gaujas ielā 22D,
Vangažos, kadastra apzīmējums 8017-003-0402
16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu Vangažiem pievienotajā
teritorijā zemes vienībās „Meldras”, „Vīģes”, „Maijpuķītes”
17. Par zemes vienības Ādažu ielā 68, ,Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
sadalīšanu
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bāriņi” (kadastra
apzīm. 8084 018 0030), Ropažu novads
1.

19. Par

zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam„Liepsalas”
(kadastra apzīm.8084 010 0146), Ropažu pagasts, Ropažu novads
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam„Zvirbuļi” (kadastra
apzīm.8084 010 0146), Villasmuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Muceniekos
22. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā Robežu ielā 15, Dreiliņi, Stopiņu pagastā,
Ropažu nov.
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas zemes vienībai zemes vienībai
Plēsumu iela 20, Dzidriņās, Stopiņu, pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
24. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkās Priedkalnu ielā 6 un 8, Dreiliņos, Stopiņu
pag., Ropažu nov.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām Stūraiņu ielai un Stūraiņu iela 3,
Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Garā iela 14, Dreiliņos, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai “Tomiņi”, Upeslejās, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā
28. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sniedzes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā īstenošanas kārtību
29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Šalku iela 4,
Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dzidriņu mežs” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960040082, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu
novadā
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Lielsirmēni”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0209
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem„Jaunpurgaiļi”,
kadastra apzīm. 8084 005 0150 un “Maldugunis”, kadastra apzīm. 8084 005 0151
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem„Strautmaļi”,
kadastra apzīm. 8084 009 0235 un “Ražošanas darbnīcas”, kadastra apzīm. 8084 009
0809
34. Par Ropažu novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
35. Par Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.septembra saistošo noteikumu
Nr.12/21 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā” grozīšanu
36. Par dzīvokli Zaķumuižā, Ropažu pagasts, Ropažu novadā
37. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
38. Par fiziskas personas 02.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
39. Par fiziskas personas 02.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
40. Par fiziskas personas 02.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
41. Par fiziskas personas 01.11.2021. iesnieguma izskatīšanu
42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
43. Par Ropažu novada pašvaldības sakņu dārzu iznomājamo zemes gabalu saraksta
papildināšanu
44. Par atļaujas īpašuma tiesību Zīriņu ielā 2, Dreiliņos, Stopiņu pagastā reģistrācijai
zemesgrāmatā apstiprināšanu
45. Par lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšana Saulgriežu ielā 3, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Mazkārkli”, zemes vienības
kadastra apzīmējums 80960021705 un Smaidu ielas daļā, Dreiliņos, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā

47. Par

zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā Smaidu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu
pag. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80960020199, zemes vienības kadastra
apzīmējums 80960020199
48. Par vietējas nozīmes vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Garkalnes
teritoriālajā pārvaldē
49. Par grozījumu veikšanu Ropažu novada pašvaldības budžetā
50. Par Ropažu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu amatu sarakstu un stundas
tarifa likmes noteikšanu
51. Par līgumu noslēgšanu ar SIA “Vilkme” un SIA “Vangažu avots” par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistra izveidošanu un uzturēšanu
52. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu
sarakstā
53. Par elektroapgaismes stabu, apgaismes līnijas Palienas un Lejaskulpu ielā, Līčos,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, pārņemšanu Ropažu novada pašvaldības bilancē
54. Par Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu
55. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada
1.septembra iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības Attīstības,
īpašumu un investīciju departamenta nolikums” apstiprināšanu
56. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2013. gada
25.septembra noteikumos Nr.1 „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”” apstiprināšanu
57. Par Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu konkursa rezultātu
apstiprināšanu un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanu amatā
58. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā Nr.3
“Par Ropažu novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un šo komiteju locekļu
ievēlēšanu”

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

