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DIENAS KĀRTĪBĀ:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem
„Diānas”, kadastra Nr. 8084 005 0013 un “Ilgas”, kad.Nr.8084 005 0014.
2. Par ceļa servitūta nodibināšanu piekļuves nodrošināšanai nekustamajam
īpašumam “Ineši”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs
80840090648
3. Par detālplānojuma “Ezīši”, Baltezerā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
atcelšanu daļā
4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8060-007-0457, 8060-007-0458
un 8060-007-0381, Langstinos robežu pārkārtošanu
5. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8060-012-0068 un 8060-0030127 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8060-003-0126
6. Par adrešu piešķiršanu īpašuma „Briduļi” zemes vienībām
7. Par zemes ierīcības projekta „Lielatvari”, „Upesciema attīrīšanas iekārtas”,
Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma „Saktas”, Baltezerā, Garkalnes pagastā sadalīšanu
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumu ar kadastra Nr. 8060-002-0114,
8060-002-0814, 8060-002-0827 zemes vienībās Ādažu ielā 90, 92, 94,
Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
10. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „Kastaņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8060-002-0790, Bukultos, Garkalnes pagastā un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
11. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai “Kulpi”, Līčos, Stopiņu pagastā,
Ropažu novadā apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Tālivalžu ielas
turpinājumam, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Plēsumu iela 19,
Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Cīruļi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960030128, Ulbroka, Stopiņu pagasts,

Ropažu novads Par līdzfinansējuma piešķiršanu aukles pakalpojuma
saņemšanai
15. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā Krīvu iela 13, Ulbroka, Stopiņu pag.,
Ropažu nov.
16. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0715
17. Par fiziskas personas iesniegumu izskatīšanu
18. Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Pašvaldības brīvās
iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā” apstiprināšanu
19. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai
20. Par fiziskas personas 24.09.2021. iesnieguma izskatīšanu
21. Par fiziskas personas 26.10.2021. iesnieguma izskatīšanu
22. Par fiziskas personas / 28.10.2021. iesnieguma izskatīšanu
23. Par fiziskas personas / 14.10.2021. iesnieguma izskatīšanu
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Mazgaliņi”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80960021705.
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Jaunegenovas”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80960030709
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Lielviesturi”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80960030297, Ulbroka, Stopiņu pag.
27. Par līgumu par autotransporta izmantošanas izdevumu segšanu noslēgšanu
28. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2021.gada 1.septembra iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības
bāriņtiesas nolikums”” apstiprināšanu
29. Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__ ,,Par Ropažu
novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei
privātajās vispārējās izglītības iestādēs’’ apstiprināšanu
30. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
31. Par nekustamā īpašuma “Mazā Krasta iela”, Ropažu pag, Ropažu nov.,
nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldībai
32. Par aizņēmumu investīciju projektam “Būvprojekta izstrāde objektam
“Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Vidzemes šosejā 34A, 38A,
Garkalnē””
33. Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu Ropažu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem
34. Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par atvieglojumu
piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Ropažu novadā” apstiprināšanu
35. Par Ropažu novada prioritārajiem investīciju projektiem 2022.gadam un to
iekļaušanu aktualizētajā Investīciju plānā
36. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums””
pieņemšanu
37. Par papildus finansējuma piešķiršanu Stopiņu pagasta finansētam projektam
38. Par izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla un skolotāju palīgu likmju skaita
un algas likmes Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
izglītības iestādēs ar pirmsskolu grupām noteikšanu

39. Par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmju un piemaksu
noteikšanu
40. Par Ropažu novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu direktoru darba
algas likmju noteikšanu
41. Par 2021.gada Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta grozījumiem
42. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā Koknešu
ielā 3, Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās sākumskolas apmeklējumam
44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās sākumskolas apmeklējumam
45. Par Ropažu vidusskolas direktora, amatu konkursa rezultātu apstiprināšanu un
Ropažu vidusskolas direktora iecelšanu amatā
Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

