ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
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novada.dome@ropazi.lv
Ulbrokā
ROPAŽU NOVADA DOMES SĒDE
2021.gada 1.decembrī plkst. 15:00
DIENAS KĀRTĪBĀ:
1. Par finansiālu atbalstu
2. Par finansiālo atbalstu
3. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā
4. Iesnieguma par pamatizglītības programmas pakalpojuma maksas
līdzfinansējumu privātajā vispārējās izglītības iestādē – tālmācības vidusskolā
izskatīšana
5. Par interešu izglītības “Vispārējā fiziskā sagatavošana ar futbola novirzienu”
programmas licencēšanu
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu privātās sākumskolas apmeklējumam
7. Par atbrīvojumu no Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas līdzfinansējuma
maksas
8. Par Ulbrokas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
9. Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ropažu
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”
apstiprināšanu
10. Par Vangažu pilsētas Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
11. Par Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” nolikuma apstiprināšanu
12. Par Ropažu Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu
13. Par Kultūras centra “Berģi” nolikuma apstiprināšanu
14. Par Sauriešu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
15. Par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu
16. Par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu
17. Par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu
18. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes
vienībā Mālpils šosejā 10, Garkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
19. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā Priežu ielā 6, Vālodzes, Stopiņu pag. un
ēkās Priedkalnu ielā 6 un 8, Dreiliņos, Stopiņu pag., Ropažu nov.
20. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ūdrīši”, sastāvā reģistrētajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0572, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu
novadā

21. Par nosaukuma piešķiršanu ceļa posmam virzienā no Ropažiem līdz iebrauktuvei
uz “Ķezberiem” , Ropažu pagasts Ropažu novads kadastra apzīmējums 8084 009
0780
22. Par zemesgabalu Avotu iela 8, Bajāri, Ropažu pagasts, ar kadastra
apzīmējumu8084 018 0067, un Aroniju iela 25, Bajāri, Ropažu pagasts, 8084 018
0249 apvienošanu un adreses piešķiršanu apvienotajam gabalam
23. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Īrisi”, sastāvā reģistrētajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0067, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu
novadā
24. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu lēmumā par zemes ierīcības projekta zemes
vienībai Līgo iela 15, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Silapriedes”
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 80960050463, daļai Stopiņu pagastā, Ropažu
novadā
26. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu
veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
27. Par grozījumiem Ropažu novada domes 13.10.2021. lēmumā Nr.254 “Par zemes
ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Cidoniju iela 48 un nekustamā īpašuma
“Bērziņi” zemes vienībai, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā”
28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Vīnzarāji”, Dreiliņos,
Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
29. Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ūdri” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80960010456
30. Par zemes vienību izveidošanu detālplānojuma nekustamajam īpašumam
“Kalnavotiņi”, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā
31. Par mobilo sakaru torņa būvniecību nekustamā īpašuma “Dzidriņu mežs” zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040082, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu
novadā
32. Par zemes ierīcības projekta Garkalnes evanģēliski luteriskās draudzes zeme,
Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu
33. Par zemes ierīcības projekta „Anniņsētas”, Bebru iela 3, Bukulti, Garkalnes
pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu
34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Lauku ielā 8, Garkalnē,
Garkalnes pagastā, Ropažu novadā sadalīšanu
35. Par zemes ierīcības projekta Dziesmu iela 7, Bukulti, Garkalnes pagasts, Ropažu
novads apstiprināšanu
36. Par nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 25,Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu
novadā sadalīšanu
37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Elenburgas ielā
36 un Mediķu ielā 1C, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā
38. Par adrešu precizēšanu Vangažu pilsētai pievienotajā teritorijas daļā
39. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Briežu ielā 3, Berģos,
Garkalnes pagastā, Ropažu novadā sadalīšanai
40. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8017-005-0017 un 8017-005-0203,
Vangažu pilsētā apvienošanu
41. Par sociālā dzīvokļa īres tiesību piedāvāšanu

42. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
43. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
44. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
45. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
46. Par fiziskas personas iesnieguma izskatīšanu
47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar fiziskas personu
48. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar fiziskas personu
49. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar fiziskas personu
50. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar fiziskas personu
51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar fiziskas personu
52. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Mazās Juglas atteka”,
nekustamā īpašuma kadastra Nr.80960010632, zemes vienības kadastra apzīmējums
80960011125
53. Atļaujas īpašuma tiesību reģistrācijai SIA "Balt Cargo Solutions" (Noliktavu iela
5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130) zemesgrāmatā apstiprināšana
54. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes gabalā “Poldera iela”, zemes
vienības kadastra apzīmējums 80960010401
55. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
56. Par Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 10.novembra saistošo
noteikumu Nr.24/21“Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā” precizēšanu
57. Par pašvaldības palīdzību kurināmā iegādei Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem
58. Par pašvaldības materiālo atbalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei Stopiņu pagastā
59. Par pašvaldības materiālo atbalstu svētkos mazaisargāto ģimeņu bērniem Stopiņu
pagastā
60. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 12, Upeslejās, Stopiņu pag., Ropažu nov,
telpu grupas kadastra apzīmējuma numurs 80960050096001002, ar kopējo platību
298 m2, nodošanu valdījumā Ropažu novada pašvaldības aģentūrai “Stopiņu
ambulance”
61. Par amata likmju skaita un mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības
budžeta līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pedagogiem
62. Par izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
63. Par Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu lietvežu amatu sarakstu un algas
likmes noteikšanu
64. Par grozījumiem Vangažu pilsētas Kultūras nama amatu sarakstā
65. Par Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bērziņi”-4 ,
Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 900 1802,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
66. Par nekustamā īpašuma “Juglas klubs”, Ropažu pagasts, Ropažu nov., kadastra
apzīmējums 8084 010 0134, nedzīvojamo telpu nomas tiesību pagarināšanu
67. Par zemes gabala Skolas iela 5, Vangaži, Ropažu novads, atsavināšanas rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
68. Par nomas maksas noteikšanu Lielā Baltezera ūdenstilpes daļai
69. Par zemes gabala “Viļņi”, Vangaži, Ropažu novads apbūves tiesības izsoli
70. Par nodomu protokola slēgšanu ar SIA ,,Rīgas ūdens” un Rīgas valstspilsētas
pašvaldību

71. Par grozījumu izdarīšanu Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 27.oktobra
lēmumā Nr.352 ,,Par aizņēmumu investīciju projektam “Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas vecās ēkas rekonstrukcijas, Upesciemā, Garkalnes pagastā projektēšana,
būvniecība un autoruzraudzība”
72. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2021.gada 29.septembra iekšējā normatīvajā aktā Nr. 4 “Ropažu novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu
73. Par 2021.gada Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta grozījumiem.
74. Par Ropažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu
75. Par detālplānojuma “Silāji”, Gaidas, Ropažu pagasts, Ropažu novads atcelšanu
zemes vienībā Silāju iela 6A ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0134
76. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem „Lībavoti”,
z.v.8084 016 0142, 8084 016 0143 un “Palīgražošanas komplekss”, z.v.8084 016
0134
77. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
Mazā Paparžu iela 1, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā publiskās
apspriešanas termiņa pagarināšanu
78. Par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā un dzīvojamā fonda nodošanu
apsaimniekošanā SIA “VILKME”
Par darba kārtības apstiprināšanu
Ziņo:
Priekšsēdētājs

Vita Paulāne
Vita Paulāne

