Iesniegumu veidlapas
Publicēts: 18.10.2021.

Iesniegumus elektroniski jāiesniedz nosūtot uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv , iesniegumiem jābūt parakstītiem ar drošu
elektronisko parakstu, vai arī izmantojot e-adresi.
Klātienē, papīra formātā iesniegumus var iesniegt Ropažu novada pagastu pārvaldēs Klientu apkalpošanas centros - Stopiņu
pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā, kontaktinformācija un adreses ŠEIT.

Iesniegums Ropažu novada pašvaldībai


ն

Iesniegums Ropažu novada pašvaldībai 

ն

Iesniegums par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas kompensēšanu 

Dzimtsarakstu nodaļa 

ն

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Ʌ

Iesniegums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 





Sociālā palīdzība 

ն

Iesniegums Sociālajam dienestam 

Ʌ

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai 

Ʌ

Iesniegums par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

ն

Iesniegums pašvaldības pabalstam transporta pakalpojumiem par 2022.gadu vecuma pensionāriem 

Ʌ

Iesniegums siltumenerģijas tarifa daļējai segšanai 

Bāriņtiesa 

Ʌ

Iesniegums Ropažu novada Bāriņtiesai 

Ʌ

Aizbildņa gada norēķins par aizbildnības pārvaldību 

Ʌ

Aizgādņa gada norēķins par aizgādnības pārvaldību 

ն

Gada norēķins par nepilngadīgā mantas pārvaldību 





Izglītība, bērna pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādē, līdzfinansējuma saņemšana 



Ar 2022. gada 3. martu pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības PII var ne tikai, izmantojot Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC) pakalpojumu, bet arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu
“Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā (izņemot
prioritātes pievienošanu).
Pamācība: Jauna pieteikuma iesniegšana portālā epakalpojumi.lv
Pamācība: Pirmsskolu rindas pieteikuma statusa maiņa portālā e-pakalpojumi.lv

Ʌ

Pieteikums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības rindas reģistrā Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības

iestādēs 

Ʌ

Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

Ʌ

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

Ʌ

Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas iestādē prioritārā kārtībā 

Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās
pirmsskolas izglītības iestādes):

Ʌ

Pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātajai izglītības iestādei/privātajam bērnu uzraudzības

pakalpojuma sniedzējam, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Ʌ

Privātas pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai (atskaite) 

Ʌ

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai (atskaite) 

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Ʌ

Iesniegums pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai privātas izglītības iestādes apmeklējumam 

Ʌ

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 

Iesniegums bērna uzņemšanai Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē (iesniedz izglītības iestādē)

Ʌ

Iesniegums bērna uzņemšanai Ropažu novada vispārējās izglītības iestādes 1. klasē 

Atļaujas, licences 

Ʌ

Iesniegums ielu tirdzniecības vietas saskaņošanai un atļaujas izsniegšanai 

ն

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

ն

Iesniegums atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai 

ն

Par atļaujas izsniegšanu stāvēšanai 

Dzīvesvietas deklarēšana 

ն

Dzīvesvietas deklarācija 

Ʌ

Iesniegums izziņas saņemšanai no iedzīvotāju reģistra 

ն

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Atbalsts mūzikā, mākslā, zinātnē 







Ʌ

Iesniegums pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai 

Ʌ

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos 

Ʌ

Finanšu atskaite par Ropažu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem 

Atbalsts sportā 

ն

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai sacensību organizēšanai 

ն

Finanšu atskaite par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbalstam sportā 

ն

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai dalībai sacensībās 

ն

Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Ʌ

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 





Zemes ierīcība, izmantošana 



ն

Iesniegums par zemes lietošanas, nomas tiesību piešķiršanu 

Ʌ

Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

ն

Iesniegums par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

ն

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabala sadalīšanai 

ն

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai 

ն

Iesniegums detālplānojuma izstrādei 

ն

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu 

ն

Iesniegums par zemes gabala iegūšanu īpašumā Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta teritoriālajai pārvaldei



ն

Iesniegums adreses piešķiršanai, maiņai vai likvidēšanai 

ն

Iesniegums koku ciršanai ārpus meža 

ն

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam plānojot mežā būvniecību vai lauksaimniecībā izmantojamas

zemes ierīkošanu 

Būvniecība 

ն

Iesniegums Ropažu novada būvvaldei (brīvā formā) 

ն

Iesniegums būvprojekta izmaiņu saskaņošanai 

ն

Iesniegums par būves neesību 

ն

Iesniegums par izmaiņām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē 

ն

Iesniegums par jaunbūvi 

ն

Iesniegums par kopiju izsniegšanu no būvvaldes arhīva 

ն

Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu Stopiņu pagastā 

Ʌ

Iesniegums par reklāmas vai izkārtnes izvietošanu Garkalnes pagastā, Vangažu pilsētā 

ն

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 

Skolēnu vasaras nodarbinātība 

Ʌ

PIETEIKUMS pašvaldības atbalsta finansējuma piešķiršanai novada uzņēmējiem skolēnu vasaras nodarbinātībai 

Ʌ

PIETEIKUMA ANKETA skolēniem darbam vasarā 

https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas





