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2021. gads


Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021.

gadam”





Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē

dzīvojamo telpu speciālistam"





Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2021 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"



Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ropažu novada pašvaldībā Par maznodrošinātas mājsaimniecības

ienākumu slieksni Ropažu novada pašvaldībā







Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību 



Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam



2020. gads


Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"





Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā



Ropažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020.

gadam"







Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2020 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020.

gadam"







Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam





Ropažu novada domes 2020.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Ropažu novada teritorijas plānojuma teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”





Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2019. gada

27.marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās
Ropažu novada pašvaldības teritorijā””





Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.5/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2013. gada

12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"



Ropažu novada pašvaldības 2020. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr.4/2020 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2011. gada

20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "'Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"





Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 "Par pašvaldības līdzfinansējumu

privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"







Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam 

2019. gads


Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada

pašvaldībā





Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā, neizvērtējot ienākumus



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019.

gada budžetu""







Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto

zemes gabalu labiekārtošanai





Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019.

gada budžetu"







Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016. gada saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019.

gada budžetu"







Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno

pirmsskolas izglītības programmas





Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Ropažu novada pašvaldības teritorijā



Ropažu novada domes 2009 gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums "Asari" (kadastra Nr. 8084018005)

Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšana







Ropažu novada domes 2009. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 16 "Detālplānojums "Palmas" (kadastra numurs 80840060245)

Ropažu novads, Rīgas rajons atcelšana



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019.

gada budžetu"







“Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā””



Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu





2018. gads


Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018.

gada budžetu"



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018.

gada budžetu"







Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā”



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 24.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par Ropažu novada pašvaldības 2018.

gada budžetu"





Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību

audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”





Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7. “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā







Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā





Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novadā



Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95;

100 un vairāk gadu sasniegušām personām""







Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Ropažu novadā 



Par Ropažu novada pašvaldības 2018. gada budžetu



2017. gads


“Grozījumi Ropažu novada domes 2016.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā”





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada

budžetu"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada

budžetu"





Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 "Par mācību maksu Ropažu

Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois""





Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2015. gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības atbalstu politiski

represētaj;ām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.2/2017 "Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu"





Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"



Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu un nodokļa maksāšanas

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Ropažu novadā







Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas

īsteno pirmsskolas izglītības programmas





Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam



Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā"







Par pabalstu transporta izdevumu segšanai



Grozījums Ropažu novada domes 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumos Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa



piemērošanu Ropažu novadā 2017. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu"



Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu





2016. gads


Grozījumi 2015. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"





Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Lielkangari" zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8084 016 0096, Ropažu novads, Kangaru

ciema teritorijā





Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ropažu novadā 



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu"





Lokālplānojums "Pūpoli" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa



Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam



Lokālplānojums "Egles" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa








Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes

termiņu





Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem



Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada

pašvaldībā







Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā 



Par kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei



Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu 



2015. gads


Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

࢙

Par grozījumiem Ropažu novada saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"

࢙

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"



Grozījumi Ropažu novada domes 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Ropažu novada kapsētas uzturēšanas

noteikumi"








Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 12.12.2013 saistošajos noteikumos Nr.21 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un

pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā"







Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 25.08.2010 saistošajos noteikumos Nr. 19 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un

uzņemšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"



࢙

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"



Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Ropažu novada būvvaldē 



Grozījums Ropažu novada pašvaldības 26.05.2010 saistošos noteikumos Nr.13 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas

ierobežojumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā"







Par pašvaldības pabalstu 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk gadu sasniegušām personām



Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem



Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu. Paskaidrojuma raksts un Ropažu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par




Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2015. gada budžetu"



2014. gads
࢙

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu"





Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2015. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes

termiņu





Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Ropažu novada izglītības

iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei





Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 



Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014 saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada

budžetu"





Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 29.01.2014 saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada

budžeta apstiprināšanu"





Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu. Paskaidrojuma raksts un Ropažu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par

Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Ropažu novada pašvaldības 2014. gada budžetu"



2013. gads


Grozījumi Ropažu novada domes 2005. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā"



Grozījums Ropažu novada domes 2010. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Zemes darbu izpildes kārtība Ropažu

novada teritorijā"





Grozījums Ropažu novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30 Ropažu novada kapsētas uzturēšanas

noteikumi







Grozījumi Ropažu novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai

piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība"





Par kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

࢙

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada

budžetu"







Nodeva par Ropažu novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātajām kopijām 



Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ropažu novadā



Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā



Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ropažu novada teritorijā un pašvaldības

nodevas aprēķināšanas kārtību









Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ropažu novadā 



Par ielu tirdzniecību Ropažu novadā



Ielu un nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un

noformēšanas saistošie noteikumi







Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā 



Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 



Par grozījumu Ropažu novada pašvaldības 28.08.2013 saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu

novadā".Ropažu novada domes sēdes 23.10.2013 protokola Nr. 17 izraksts

࢙

Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013 saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2013. gada

budžetu







Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā 

2012. gads


Par nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanu un tā piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem

maksājumiem





Detālplānojums "Miķeļi" (kadastra Nr. 8084 015 0663) Ropažu novads



2011. gads


Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā 



Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība 

2010. gads


Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi



Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā



Zemes darbu izpildes kārtība Ropažu novada teritorijā 



Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ropažu novadā



Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu

uzturēšanas un aprites kārtību Ropažu novadā










Ropažu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība 

2009. gads


Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 25.03.2009. saistošajos noteikumos nr.7 «Par Ropažu novada teritorijas plānojuma

grozījumu apstiprināšanu»





Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu nr.7

apstriprināšanu





Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Ropažu novadā



Ropažu pagasta teritorijas plānojums



Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā 



https://www.ropazi.lv/lv/ropazu-pagasta-normativie-akti



