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ROPAŽU NOVADA DOMES SĒDE
2021.gada 29.decembrī plkst. 15:00
DIENAS KĀRTĪBĀ:
1. Par bērnu uzņemšanu Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē “Čiekuriņš”
2. Par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu
3. Par līdzfinansējuma līguma slēgšanu
4. Par finansiālu atbalstu
5. Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 13, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā
6. Par zemes ierīcības projekta Nākotnes iela 7, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu
novads apstiprināšanu
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībā Sunīšu ielā 31, Sunīšos, Garkalnes
pagastā, Ropažu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8060-012-0034
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām
Sunīšu ielā 12A un īpašuma „Lēpes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060012-0212, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
9. Par dzīvokļu īpašumu ar kadastra Nr.8060-900-0083 un Nr.8060-900-0084 slēgšanu
un aktuālās informācijas ierakstīšanu Garkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1169 „Venči”
10. Par zemes ierīcības projekta „Gārņi”, Makstenieki, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
grozījumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Ziemeļu gatves posmam, Vālodzēs,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
12. Par detālplānojuma izstrādes zemes vienībai Lubānas iela 195, Dreiliņi, Stopiņu
pagasts, Ropažu novads pārtraukšanu
13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viršu ielā 7A, Priedkalnē,
Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
14. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu lēmumā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes vienībai Plēsumu iela 19, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai “Jaunzerviņi”, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā
16. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu
iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

17. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai “Krastiņi”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā apstiprināšanu
18. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai Granīta iela 13A, Rumbulā, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Dambja ielā 3, Līčos, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Hogen 1”
(kadastra apzīm. 8084 018 0549), Lielkangari, Ropažu pag., Ropažu novads
21. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu
pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem “SIA Mežāres”
(kadastra apzīm.8084 008 0123), “Mežāres-B” (kadastra apzīm.8084 008 0125),
“Zaķu krogs” (kadastra apzīm.8084 008 0319), Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu
novads
23. Par V.U. iesnieguma izskatīšanu
24. Par V.U. ( 02.11.2021.) iesnieguma izskatīšanu
25. Par V.U. / 09.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
26. Par V.U. / 15.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
27. Par V.U. 09.12.2021. iesnieguma izskatīšanu
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu “Starpgabals pie īpašuma Smaidu iela 16”
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienības kadastra apzīmējums
80960080388 daļai, zemes vienības pie nekustamā īpašuma“Volgas iela 8” un Meža
ielas 3, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
31. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80840080485, “Straumēni 4” , Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads
32. Par Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu budžeta daļu mācību līdzekļiem un
hibrīdklases aprīkojumam
33. Par biedrības “Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” iesnieguma izskatīšanu
34. Par Ropažu novada pašvaldības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā
35. Par Ropažu Kultūras centra vadītāja pienākumu izpildītāja noteikšanu
36. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas
sastāvā
37. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu ar SIA “VILKME”
38. Par Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
39. Par sadzīves atkritumu un dalīto sadzīves atkritumu līgumu termiņu pagarinājumu
Ropažu pagastā
40. Par Ulbrokas kultūras centra “Ulbrokas Pērle” kafejnīcas “Mazā pērle” telpu nomas
maksas samazināšanu
41. Par nekustamā īpašuma “Jaunsudrabkalni”, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu
novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
42. Par nekustamā īpašuma Granīta ielā 13D, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 003 0035, kas atrodas Garkalnes
pagastā Baltezerā atsavināšanu
44. Par pašvaldības transportlīdzekļa OPEL ASTRA nodošanu atsavināšanai
45. Par zemes vienības daļas atsavināšanu
46. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
47. Par naudas balvas piešķiršanu
48. Par naudas balvas piešķiršanu

49. Par naudas balvas piešķiršanu
50. Par zemesgabala daļas Institūta ielā 36C, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā,
iznomāšanu
51. Par SIA „VILKME” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un šķiroto atkritumu
pieņemšanas punkta tarifu apstiprināšanu
52. Par siltumenerģijas piegādes apmaksas un kavējuma naudas aprēķināšanas atlikšanu
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta Upesciema un Stopiņu pagasta
iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabasgāzi nodrošina Ropažu novada
pašvaldības aģentūra “Saimnieks” un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Garkalnes
Komunālserviss”
53. Par Ropažu Sporta centra un Zaķumuižas sporta zāles nomu biedrībai “Basketbola
klubs “Garkalne”
54. Par Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas telpu nomu biedrībai “Basketbola klubs
“Garkalne”
55. Par grozījumiem Ropažu novada domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā “Par Siguldas un
Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu”
(prot. Nr.3/21, 3.punkts)
56. Par bērna uzņemšanu izglītības iestādē

Priekšsēdētāja

Vita Paulāne

