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DIENAS KĀRTĪBĀ:
1. Par Vangažu pilsētas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
2. Par Upesciema Tautas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
3. Par Garkalnes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
4. Par Ulbrokas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Sauriešu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
6. Par Ropažu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās sākumskolas apmeklējumam
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās pamatskolas apmeklējumam
9. Par finansējuma piešķiršanu mācībām privātā izglītības iestādē
10. Par licences izsniegšanu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmai “Petanka”
11. Par interešu izglītības programmas keramikas pulciņš “Mazie mākslinieki ”
licencēšanu
12. Par interešu izglītības programmas “Deja kā ritma izjūtas attīstības pamats”
licencēšanu
13. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas
“Teniss” licencēšanu
14. Par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma saglabāšanu privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātām izglītības iestādēm valsts noteikto
ierobežojumu laikā, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
15. Par finansējuma piešķiršanu mācībām privātā izglītības iestādē
16. Par finansējuma piešķiršanu mācībām privātā izglītības iestādē
17. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā Tālivalžu ielā 1, 3, Nākotnes ielā 6
un adreses maiņu Tālivalžu ielā 9, Dzidriņas, Stopiņu pag., Ropažu nov.
18. Par detālplānojuma “Purlīči”, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
atcelšanu
19. Par darba uzdevuma detālplānojuma nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064-001-0005, Vangažos, Ropažu novadā
izstrādei grozījumiem un detālplānojuma nosaukuma precizēšanu

20. Par zemes ierīcības projekta Griezes iela 15, Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu
novads apstiprināšanu
21. Par zemes ierīcības projekta Mediķu iela 10, Mediķu iela 10B, Mediķu iela
10C, Langstiņi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu
22. Par zemes ierīcības projekta „Kadiķi”, Vangaži, Ropažu novads apstiprināšanu
23. Par zemes ierīcības projekta Sēņu iela 10, Garkalne, Garkalnes pagasts,
Ropažu novads apstiprināšanu
24. Par zemes ierīcības projekta „Ozolkalni”, Upesciems, Garkalnes pagasts,
Ropažu novads apstiprināšanu
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības Šalku iela 4,
Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā daļai
26. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu
pagasts, Ropažu novads izstrādes vadītāja maiņu
27. Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu
pagasts, Ropažu novads nodošanu publiskajai apspriešanai
28. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai Rietumu iela 6, Dzidriņās, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
29. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai Līgo iela 15, Ulbrokā, Stopiņu
pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
30. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divdzīvokļu dzīvojamā mājā Priežu ielā
6, Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
31. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu piebraucamajam ceļam pie
daudzdzīvokļu ēkām Strēlnieku ielā 3, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu
novadā
32. Par nekustamā īpašuma “Budes-1” sastāvā esošās zemes vienības atdalīšanu
jauna nekustamā īpašuma sastāvā
33. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Strēlnieku ielas daļai,
Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
34. Par stāvlaukuma izbūvi Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu pagastā
35. Par sporta objekta būvniecību pašvaldības īpašumā “Laucinieki”, Ulbrokā,
Stopiņu pagastā
36. Par karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanu Ulbrokā
37. Par administratīvā procesa uzsākšanu pašvaldības nozīmes ceļa statusa
noteikšanai ceļa posmam "Ciedras"- "Medņi" Ropažu pagastā, Ropažu novadā
38. Par detālplānojuma “Vējdzirnaviņas” grozījumu projekta nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
39. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
40. Par nomas tiesību turpināšanu pašvaldības dzīvoklī
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
42. Par fiziskas personas 05.10.2021. iesnieguma izskatīšanu
43. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
44. Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu
45. Ropažu novada pašvaldības sakņu dārziem iznomājamo zemes gabalu saraksta
apstiprināšana

46. Par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80840080203, Ropažu nov .
47. Par īpašuma “Grāvīši”, Ropažu pagasts zemes vienības ar kadastra apz. 8084
017 0007 sadali.
48. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
49. Par iekšējā normatīvā akta “Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība
Ropažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
50. Par Ropažu novada Stopiņu pagasta materiālo atbalstu svētkos politiski
represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām
personām
51. Par 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” noteikto piemaksu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības
policijas darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai noteikto ierobežojumu pastiprinātas kontroles apstākļos
52. Par izmaiņām Būvniecības informācijas sistēmā saistībā ar administratīvi
teritoriālo reformu
53. Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoles
komisijas sastāvā
54. Par Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mašēnkrasts”,
Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu
55. Par Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Starpgabals pie
Niedrēm”, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, atsavināšanas procesa
uzsākšanu
56. Par PSIA "Vangažu Avots" iesnieguma izskatīšanu
57. Par aizņēmumu investīciju projektam “Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas vecās ēkas rekonstrukcijas, Upesciemā, Garkalnes pagastā
projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”
58. Par Ropažu novada pašvaldības investīciju projekta, Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai, iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
59. Par Ropažu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

