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Pašvaldība 

Nr.1/21, 07.07.2021. Ropažu novada pašvaldības nolikums
Nr.18/22, 20.04.2022. Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.12/22, 23.03.2022. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.3/22, 26.01.2022.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.25/21, 10.11.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.13/21, 01.09.2021.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.7/21, 18.08.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"
Nr.3/21, 21.07.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu
novada pašvaldības nolikums"

Budžets
Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam
Nr.4/22, 26.01.2022.,Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Pielikums Nr.1., Ropažu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2022. gadam
Pielikums Nr.2.,Ropažu novada pašvaldības budžeta izdevumi 2022.gadam
Pielikums Nr.3., Ropažu novada pašvaldības saistību apmērs
Pielikums Nr.4., Ceļu fonda līdzekļu izmantošanas programma
Pielikums Nr.5., Paskaidrojuma raksts
Apvienotais investīciju plāns 2022.gadam, kopsummas



Apvienotais investīciju plāns Ropažu novadam 2022.gadam
Lēmums par investīciju plānu 2022,

Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam
Nr. 6/21, 19.08.2021. Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam
Pielikums Nr. 1. Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta ieņēmumi 2021. gadam
Pielikums Nr. 2. Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta izdevumi 2021. gadam
Pielikums nr. 3. Autoceļu fonda izlietojums
Pielikums Nr. 4. Saistību apmērs
Pielikums Nr. 5. Paskaidrojuma raksts
Nr.8/21, 18.08.21. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes
2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/21 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
Nr.4/21, 21.07.21. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes 2021.
gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6/21 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
Nr. 16/21, 15.09.2021. Grozījumi novada pašvaldības domes 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/21
“Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
Nr. 19/21, 13.10.2021. “Grozījumi novada pašvaldības domes 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/21
“Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
Nr. 26/21., 10.11.2021., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos
Nr.6/21 “Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
Apvienotais Investīciju plāns (esošajām Attīstības programmām)
Aktualizētais Garkalnes attīstības programmas investīciju plāns

Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"
Nr. 7/22., 23.02.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" nolikums
Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"
Nr.16/22, 20.04.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums

Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

Nr. 2/21, 07.07.2021. Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu



Sociālie pakalpojumi, pabalsti 



Nr.13/22, 06.04.2022. Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides
piesārņojuma zonas iedzīvotājiem
Nr.10/22, 23.03.2022. Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam
Nr.8/22, 23.02.2022. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Ropažu novadā
Nr.15/21, 15.09.2021. Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novada pašvaldībā.
Nr.12/21, 01.09.2021. Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Ropažu novada pašvaldībā.
Nr.31/21, 15.12.2021.Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 12/21 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novada pašvaldībā".
Nr.11/21, 01.09.2021. Par Ropažu novada pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā.
Nr.18/21, 13.10.2021. Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā
Nr.17/21, 29.09.2021. Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu
Nr.33/21, 23.12.2021. Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja pabalsta sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes
pagasta iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA "Saimnieks" un PSIA
"Garkalnes Komunālserviss", siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai
Nr.23/21, 10.11.2021., Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā
Nr.2/22., 26.01.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 12/21 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novada pašvaldībā"

Izglītība 

Nr.9/21, 01.09.2021., Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu
Nr.10/21, 01.09.2021., Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība
Nr.22/21, 10.11.2021., Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās
izglītības iestādēs
Nr.28/21, 01.12.2021., Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Nr.1/22, 26.01.2022., Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs
Nr.5/22, 09.02.2022., Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību



Attīstība, teritorijas plānošana 





Nr. 6/22, 09.02.2022. Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1,

Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 



1.pielikums Ropažu novada domes 2022.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6/22 



Nr. 20/21, 27.10.2021. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma “Purlīči”, kadastra apzīmējums 8060-

008-0001 apbūvi” atcelšanu. 



Nr. 27/21., 10.11.2021., Par Garkalnes novada domes 2011.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.8-dp “Par

detālplānojuma “Ezīši” apstiprināšanu ar Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem” atcelšanu daļā 



Nr. 29/21, 01.12.2021. Par Ropažu novada domes 28.11.2007. saistošo noteikumu Nr.22 “Detālplānojums ”Silāji”

(kadastra Nr.80840130134) Ropažu novads, Rīgas rajons” atcelšanu daļā – zemes vienībā Silāju iela 6A ar kadastra
apzīmējumu 8084 013 0134, Gaidas, Ropažu pagasts, Ropažu novadā teritorijā 

Nekustamā īpašuma nodoklis 



 Nr.14/21, 15.09.2021., Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā
Nr. 24/21, 10.11.2021., Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām
Ropažu novadā

Vide 



Nr.21/21.,27.10.2021. Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā

Nodevas 



Nr. 9/22, 09.03.2022. Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ropažu novadā

Skolēnu vasaras nodarbinātība 



Nr.17/22, 20.04.2022. Kārtība, kādā tiek organizēti un finansēti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi mācību brīvlaikā

Par mājas dzīvnieku turēšanu 

Nr.11/22, 23.03.2022. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Ropažu novadā
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