ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lv
AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7
Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2017.gada 29.jūnijā

Nr.12

Darba kārtība:
1. Par domes priekšsēdētāja vietnieku amatu izveidošanu
2. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta
jautājumos ievēlēšanu
3. Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un nekustamo
īpašumu jautājumos ievēlēšanu
4. Par mēnešalgas noteikšanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam un domes
priekšsēdētāja vietniekiem
5. Par finanšu komitejas izveidošanu
6. Par attīstības komitejas izveidošanu
7. Par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izveidošanu
8. Par sociālo jautājumu komitejas izveidošanu

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,
k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 29.06.2017. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 800
Ropažu novada domes 29.06.2017. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 800

Sēdi vada domes
priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus

Ingrīda Amantova
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Jānis Ķezis
Irēna Krote
Aivars Oleksāns
Kristīne Ozoliņa
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Ģirts Urbanovičs
Ligita Zeltiņa

-

-

administrācijas
darbinieki:

iestāžu vadītāji:

Sēdi protokolē:

Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece Dace
Malnača
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Upīte
Kultūras un izglītības centra vadītāja Sanita MegereKlevinska
Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

1.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieku amatu izveidošanu
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 20. pantam domes priekšsēdētājam var būt vairāki
vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar klātesošo domes deputātu balsu vairākumu,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus.
Nolūkā uzlabot pašvaldības darbību, Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina izveidot
šādus divus domes priekšsēdētāja vietnieku amatus, katru amatu uz pusslodzi:
- Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
- Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sociālajos un nekustamo īpašumu
jautājumos;
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka priekšlikumu izveidot 3 domes priekšsēdētāja vietnieku amatus
uz pusslodzi, šādās jomās: 1) Izglītības, kultūras un sporta jautājumos; 2) Sociālajos un
komunālajos jautājumos; 3) Infrastruktūras jautājumos.
Deputāts J.Ķezis izsaka priekšlikumu apdomāt deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikumu un tad
pieņemt lēmumu par trīs domes priekšsēdētāja vietnieku amatu izvirzīšanu.
Deputāte L.Zeltiņa izsaka priekšlikumu izsludināt sēdes pārtraukumu piecas minūtes, lai varētu
apdomāt V.Šlēgelmilha priekšlikumu.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsludina sēdes pārtraukumu no plkst.815-820
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par deputāta V.Šlēgelmilha priekšlikumu: izveidot
3 domes priekšsēdētāja vietnieku amatus uz pusslodzi, šādās jomās: 1) Izglītības, kultūras un
sporta jautājumos; 2) Sociālajos un komunālajos jautājumos; 3) Infrastruktūras jautājumos.
atklāti balsojot „Par”- 2 balsis (J.Grigaļūns, V.Šlēgelmilhs), „Pret” 13 (Z.Blaus, I.Amantova,
R.Gremze, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants,
Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Atturas” – nav,
Lēmums nav pieņemts.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot par iepriekš sagatavoto priekšlikumu.
atklāti balsojot „Par”- 13 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins,
J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa) balsis, „Pret” nav, „Atturas” – 2 balsis (J.Grigaļūns, V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta
jautājumos amatu uz pusslodzi.
2. Izveidot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un nekustamo
īpašumu jautājumos amatu uz pusslodzi.
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3.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības personāla lietu speciālistei.

2.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta
jautājumos ievēlēšanu
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 20. pantam domes priekšsēdētājam var būt vairāki
vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar klātesošo domes deputātu balsu vairākumu,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajai daļai, par pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus
par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta ceturto daļu, domes priekšsēdētājs aicina izvirzīt kandidātus Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatam.
Amatam tiek izvirzīti šādi kandidāti:
1) deputāts V.Šīrants par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un
sporta jautājumos kandidātu izvirza deputāti I.Amantovu;
2) deputāts V.Šlēgelmilhs par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras
un sporta jautājumos kandidātu izvirza deputāti K.Ozoliņu;
3) deputāte K.Ozoliņa Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un
sporta jautājumos par kandidātu izvirza deputāti K.T.Hēlu.
Deputāte K.Ozoliņa un deputāte K.T.Hēla atsauc savu kandidatūru.
Ņemot vērā, ka amata kandidāti izvirzīti, domes priekšsēdētājs Z.Blaus ierosina izveidot balsu
skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
- Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs O.Ašmanis;
- deputāts A.Kleins;
- deputāts A.Oleksāns
- protokoliste I.Vēbere.
Ņemot vērā minēto,
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs O.Ašmanis;
1.2. deputāts A.Kleins;
1.3. deputāts A.Oleksāns
1.4. protokoliste I.Vēbere.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums no plkst.0825-0830 balsošanas zīmju sagatavošanai
Deputātiem tiek izdalītas balsošanas zīmes un tiek iepazīstināti ar balsošanas kārtību.
Deputāti balso 1.kārtā.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums no plkst. 0835-0840 balsu saskaitīšanai
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Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo O.Ašmanis.
Saskaņā ar 2017.gada 29.jūnija Balsošanas protokolu, kas pievienots sēdes protokolam, balsu
skaitīšanas komisija konstatēja:
1. Deputātiem izsniegtas 15 balsošanas zīmes;
2. Par derīgām atzītas 14 balsošanas zīmes;
3. Nederīga 1 balsošanas zīme;
4. Deputātu balsojums derīgajās balsošanas zīmēs par kandidāti Ingrīdu Amantovu:
14 - „Par” (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis,
I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), 0 - „Pret”, 0 - „Atturas”;
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Ropažu novada dome nolemj:
- Ievēlēt Ropažu novada domes deputāti Ingrīdu Amantovu par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos.
Deputāte I.Amantova lūdz atļaut savienot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatu ar direktores amatu Murjāņu sporta ģimnāzijā un
sporta treneres darbu.
atklāti balsojot „Par”- 14 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut savienot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta
jautājumos amatu ar direktores amatu Murjāņu sporta ģimnāzijā un sporta treneres darbu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības personāla lietu speciālistei.
3.§
Par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un nekustamo
īpašumu jautājumos ievēlēšanu
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 20. pantam domes priekšsēdētājam var būt vairāki
vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar klātesošo domes deputātu balsu vairākumu,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 19.panta piektās un sestās daļas noteikumus.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajai daļai, par pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus
par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta ceturto daļu, domes priekšsēdētājs aicina izvirzīt kandidātus Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un nekustamo īpašumu jautājumos amatam.
Amatam tiek izvirzīti šādi kandidāti:
1) deputāte K.T.Hēla par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un
nekustamo īpašumu jautājumos kandidātu izvirza deputāti R.Gremzi;
2) deputāts V.Šlēgelmilhs par Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības,
sociālajos un nekustamo īpašumu jautājumos kandidātu izvirza deputāti I.Kroti.
Deputāte I.Krote savu kandidatūru atsauc.
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Ņemot vērā, ka amata kandidāti izvirzīti, domes priekšsēdētājs Z.Blaus ierosina izveidot balsu
skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
- Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs O.Ašmanis;
- deputāts A.Kleins;
- deputāts A.Oleksāns
- protokoliste I.Vēbere.
Ņemot vērā minēto,
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs O.Ašmanis;
1.2. deputāts A.Kleins;
1.3. deputāts A.Oleksāns
1.4. protokoliste I.Vēbere.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums no plkst.0845-0850 balsošanas zīmju sagatavošanai
Deputātiem tiek izdalītas balsošanas zīmes un tiek iepazīstināti ar balsošanas kārtību.
Deputāti balso 1.kārtā.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums no plkst. 0855-0900 balsu saskaitīšanai
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo O.Ašmanis.
Saskaņā ar 2017.gada 29.jūnija Balsošanas protokolu, kas pievienots sēdes protokolam, balsu
skaitīšanas komisija konstatēja:
1. Deputātiem izsniegtas 15 balsošanas zīmes;
2. Par derīgām atzītas 15 balsošanas zīmes;
3. Nederīga 0 balsošanas zīmes;
4. Deputātu balsojums derīgajās balsošanas zīmēs par kandidāti Renāti Gremzi:
15 - „Par” (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis,
I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), 0 - „Pret”,
0 - „Atturas”;
Deputāts V.Šlēgelmilhs izsaka piezīmi, ka balsošanas rezultāti nav korekti, jo viņa balsojums
neatbilst nosauktajam.
Tiek izsludināts sēdes pārtraukums no plkst. 0905-0910 atkārtotai balsu saskaitīšanai
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo O.Ašmanis.
Saskaņā ar 2017.gada 29.jūnija Balsošanas protokolu, kas pievienots sēdes protokolam, balsu
skaitīšanas komisija konstatēja:
1. Deputātiem izsniegtas 15 balsošanas zīmes;
2. Par derīgām atzītas 15 balsošanas zīmes;
3. Nederīga 0 balsošanas zīmes;
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4. Deputātu balsojums derīgajās balsošanas zīmēs par kandidāti Renāti Gremzi:
14 - „Par” (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis,
I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), 0 - „Pret”, 1 - „Atturas”
(V.Šlēgelmilhs);
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Ropažu novada dome nolemj:
- Ievēlēt Ropažu novada domes deputātu Renāti Gremzi par Ropažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sociālajos un nekustamo īpašumu jautājumos.
Deputāte R.Gremze lūdz atļaut savienot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības, sociālajos un nekustamo īpašumu jautājumos amatu ar Lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā komisijas locekļa amatu un Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
atklāti balsojot „Par”- 14 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut savienot Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības, sociālajos un
nekustamo īpašumu jautājumos amatu ar Lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
komisijas locekļa amatu un Iepirkumu komisijas locekļa amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības personāla lietu speciālistei.
4.§
Par mēnešalgas noteikšanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam un domes
priekšsēdētāja vietniekiem
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pants nosaka,
ka Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots šāds koeficients:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2.
25.10.2011. Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma (ar
grozījumiem) 2. punktā noteikts, ka domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka
amats ir algots.
25.10.2011. Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma (ar
grozījumiem) 4. un 5. punktā noteikts Domes priekšsēdētāja mēnešalga piesaistāma Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro.
25.10.2011. Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma (ar
grozījumiem) 4. un 5. punktā noteikts, ka domes priekšsēdētājam un tā vietniekam algu nosaka ar
domes lēmumu, ievērojot minētos koeficientus.
Latvijā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2015. gadā bija 818 euro.
atklāti balsojot „Par”- 14 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, Ģ.Urbanovičs, L.Zeltiņa), „Pret” nav, „Atturas” – 1 balss (V.Šlēgelmilhs),

6

Deputāts V.Šlēgelmilhs balsojumā atturas, jo šī gada budžetā tāds algas dubultojums nebija
ieplānots un tas būs jāsedz neatstājot praktiski nekādus līdzekļus budžeta rezervē, vai no
infrastruktūrai paredzētiem līdzekļiem.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt Ropažu novada domes priekšsēdētājam mēnešalgu 2 300,- EUR (divi tūkstoši trīs
simti euro) apmērā.
2. Noteikt Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta
jautājumos mēnešalgu 1 000,- EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par pusslodzi.
3. Noteikt Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības, sociālajos un nekustamo
īpašumu jautājumos mēnešalgu 1000,- EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par pusslodzi.
4. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt algas aprēķinu un izmaksu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada domes priekšsēdētājam un tā vietniekiem;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
- Ropažu novada pašvaldības personāla lietu speciālistei.
5.§
Par finanšu komitejas izveidošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50. pantu, dome no domes deputātiem ievēlē
pastāvīgās komitejas, kuras:
1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;
4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;
5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;
6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 51. un 52. pantam, pašvaldība izveido finanšu komiteju un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Citas pastāvīgās komitejas vietējā pašvaldības
dome izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 54. un 55. pantam, katras politiskās partijas vai vēlētāju
apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst
pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim.
Atbilstoši Ropažu novada pašvaldības nolikumam, finanšu komiteja sastāv no 7 deputātiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina izveidot finanšu komiteju šādā sastāvā:
1) Zigurds Blaus;
2) Jānis Ķezis;
3) Valdis Šīrants;
4) Indulis Līdacis;
5) Aivars Oleksāns;
6) Jānis Grigaļūns;
7) Vladislavs Šlēgelmilhs.
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot finanšu komiteju šādā sastāvā:
1.1. Zigurds Blaus;
1.2. Jānis Ķezis;
1.3. Valdis Šīrants;
1.4. Indulis Līdacis;
1.5. Aivars Oleksāns;
1.6. Jānis Grigaļūns;
1.7. Vladislavs Šlēgelmilhs.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada domes priekšsēdētājam un tā vietniekiem;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
6.§
Par attīstības komitejas izveidošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50. pantu, dome no domes deputātiem ievēlē
pastāvīgās komitejas, kuras:
1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;
4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;
5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;
6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 51. un 52. pantam, pašvaldība izveido finanšu komiteju un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Citas pastāvīgās komitejas vietējā pašvaldības
dome izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 54. un 55. pantam, katras politiskās partijas vai vēlētāju
apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst
pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim.
Atbilstoši Ropažu novada pašvaldības nolikumam, attīstības komiteja sastāv no 5 deputātiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina izveidot attīstības komiteju šādā sastāvā:
1) Aigars Kleins;
2) Jānis Ķezis;
3) Ģirts Urbanovičs;
4) Renāte Gremze;
5) Kristīne Ozoliņa.
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot attīstības komiteju šādā sastāvā:
1.1. Aigars Kleins;
1.2. Jānis Ķezis;
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1.3. Ģirts Urbanovičs;
1.4. Renāte Gremze;
1.5. Kristīne Ozoliņa.
2. Uzdot attīstības komitejas pirmajā sēdē no komitejas locekļiem ievēlēt komitejas
priekšsēdētāju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada domes priekšsēdētājam un tā vietniekiem;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
7.§
Par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izveidošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50. pantu, dome no domes deputātiem ievēlē
pastāvīgās komitejas, kuras:
1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;
4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;
5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;
6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 51. un 52. pantam, pašvaldība izveido finanšu komiteju un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Citas pastāvīgās komitejas vietējā pašvaldības
dome izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 54. un 55. pantam, katras politiskās partijas vai vēlētāju
apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst
pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim.
Atbilstoši Ropažu novada pašvaldības nolikumam, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja sastāv no 5 deputātiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina izveidot izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju šādā sastāvā:
1) Indulis Līdacis;
2) Ligita Zeltiņa;
3) Klaudija Terēza Hēla;
4) Jānis Grigaļūns;
5) Ingrīda Amantova.
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju šādā sastāvā:
1.1. Indulis Līdacis;
1.2. Ligita Zeltiņa;
1.3. Klaudija Terēza Hēla;
1.4. Jānis Grigaļūns;
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1.5. Ingrīda Amantova.
2. Uzdot izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pirmajā sēdē no komitejas
locekļiem ievēlēt komitejas priekšsēdētāju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada domes priekšsēdētājam un tā vietniekiem;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
8.§
Par sociālo jautājumu komitejas izveidošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50. pantu, dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās
komitejas, kuras:
1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;
4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;
5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;
6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 51. un 52. pantam, pašvaldība izveido finanšu komiteju un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Citas pastāvīgās komitejas vietējā pašvaldības
dome izveido atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 54. un 55. pantam, katras politiskās partijas vai vēlētāju
apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam.
Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst
pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.
Katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim.
Atbilstoši Ropažu novada pašvaldības nolikumam, sociālo jautājumu komiteja sastāv no 5
deputātiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina izveidot sociālo jautājumu komiteju šādā sastāvā:
1) Renāte Gremze;
2) Klaudija Terēza Hēla;
3) Irēna Krote;
4) Kristīne Ozoliņa;
5) Ligita Zeltiņa.
atklāti balsojot „Par”- 15 (Z.Blaus, I.Amantova, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla, I.Līdacis,
A.Kleins, J.Ķezis, I.Krote, A.Oleksāns, K.Ozoliņa, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, Ģ.Urbanovičs,
L.Zeltiņa), „Pret” - nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot sociālo jautājumu komiteju šādā sastāvā:
1.1. Renāte Gremze;
1.2. Klaudija Terēza Hēla;
1.3. Irēna Krote;
1.4. Kristīne Ozoliņa;
1.5. Ligita Zeltiņa.
2. Uzdot sociālo jautājumu komitejas pirmajā sēdē no komitejas locekļiem ievēlēt komitejas
priekšsēdētāju.
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3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- domes priekšsēdētājam un tā vietniekiem;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
Ropažu novada domes 29.06.2017. ārkārtas sēde slēgta plkst. 0915

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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