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Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2017.gada 05.aprīlis

Nr.6

Darba kārtība:
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Ropažu
novada pašvaldības ielu pārbūvei;
2. Par tiesvedības turpināšanu Jāņa Baklāna civillietā Nr.C33754416.
Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.
Ropažu novada domes 05.04.2017. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1700
Ropažu novada domes 05.04.2017. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1700

Sēdi
vada
domes
priekšsēdētāja vietnieks:

Zigurds Blaus

Sēdē piedalās:
Antons Cibuļskis
Jānis Grigaļūns
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs
Mārtiņš Vimba
Klaudija Terēza Hēla
Ingrīda Amantova
-

-

administrācijas
darbinieki:

nepiedalās:

Teritorijas plānotājs – arhitekts Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe
Jānis Ķezis (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas vadītāja vietniece Dace
Malnača

1.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Ropažu
novada pašvaldības ielu pārbūvei
31.01.2017. Ropažu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Nr. RNP/2017/1 par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Centra ielas, Zaļās ielas un Ziedu ielas pārbūvei.
Par uzvarētāju iepirkumā atzīts SIA „Tomus”, kurš iepirkumā paredzētos pakalpojumus piedāvā
sniegt par summu 22 735,37 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un
37 centi), tajā skaitā PVN 21%.
Pašvaldības 2017. gada budžetā Centra ielas, Zaļās ielas un Ziedu ielas pārbūves projektēšanai
un autoruzraudzībai finanšu līdzekļi nav paredzēti.
Ņemot vērā, ka pakalpojuma apmaksai 2017. gadā nepieciešami turpat 23 000,- EUR, jāveic
grozījumi pašvaldības 2017. gada budžetā.
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, I.Gailītis, R.Gremze,
I.Līdacis, A.Kleins, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vinba,
K.T.Hēla, I.Amantova), „Pret”nav, „Atturas” – nav
Ropažu novada dome nolemj:
1. Palielinot investīciju budžetu, no paredzētajiem līdzekļiem sporta ēka-namiņš Zaķumuižā
(struktūras kods 111.10) novirzīt 23 000,- EUR Centra ielas, Zaļās ielas un Ziedu ielas
pārbūves projektēšanas un autoruzraudzības izdevumu segšanai.
2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2017.
gada budžetā.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
2.§
Par tiesvedības turpināšanu Jāņa Baklāna civillietā Nr.C33754416
2017. gada 08. martā Rīgas rajona tiesa Siguldā pasludinājusi spriedumu Jāņa Baklāna
civilprasībā Nr. C33754416 pret Ropažu novada pašvaldību.
2017. gada 24. martā Rīgas rajona tiesa Siguldā taisījusi pilnu spriedumu Jāņa Baklāna
civilprasībā Nr. C33754416 pret Ropažu novada pašvaldību.
Ar augstāk minēto spriedumu tiesa daļēji apmierinājusi Jāņa Baklāna prasību, t.i. atzina par
spēkā neesošu Ropažu novada domes 2016. gada 06. oktobra uzteikumu par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu; atjaunoja Jāni Baklānu izpilddirektora amatā; piedzina no Ropažu novada
pašvaldības atlīdzību 8899,76 EUR apmērā par labu Jānim Baklānam par darba piespiedu
kavējumu; noraidīja Jāņa Baklāna prasību daļā par 429,84 EUR piedziņu par darba piespiedu
kavējumu; noraidīja prasību par morālā kaitējuma 500,00 EUR apmērā piedziņu; piedzina no
Ropažu novada pašvaldības valsts nodevu 576,44 EUR un ar lietas izskatīšanu saistītos
izdevumus 14,97 EUR apmērā.
Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas, t.i. līdz 2017.
gada 13. aprīlim.
Ņemot vērā minēto, deputāts I.Gailītis izsaka priekšlikumu papildināt lēmumu ar punktu:
- Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt radīto zaudējumu aprēķinu par
veiktajiem būvdarbiem jauniešu centra jumta remonta darbos līdz maija domes sēdei.
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot par I.Gailīša priekšlikumu papildināt lēmumu ar punktu šādā
redakcijā: “Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt radīto zaudējumu aprēķinu par
veiktajiem būvdarbiem jauniešu centra jumta remonta darbos līdz maija domes sēdei”
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atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Oleksāns, M.Mucenieks, R.Gremze, I.Gailītis, K.T.Hēla,
M.Vimba, J.Grigaļūns, V.Šlēgelmilhs), „Pret” 2 balsis (A.Cibuļskis, A.Kleins), „Atturas” 4
balsis (I.Amantova, Z.Blaus, I.Līdacis, V.Šīrants)
Sēdes vadītājs Z.Blaus aicina balsot par lēmumu, papildinot to ar 4.punktu izsakot to šādā
redakcijā:
1. Pārsūdzēt apelācijas kārtībā Rīgas rajona tiesas 2017. gada 08. marta spriedumu civillietā
Nr. C33754416.
2. Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt apelācijas sūdzības sagatavošanu un
iesniegšanu.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. S.Grūbei.
4. Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt radīto zaudējumu aprēķinu par
veiktajiem būvdarbiem jauniešu centra jumta remonta darbos līdz maija domes sēdei.
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (A.Oleksāns, M.Mucenieks, R.Gremze, I.Gailītis, K.T.Hēla,
M.Vimba, J.Grigaļūns, V.Šlēgelmilhs), „Pret” 3 balsis (A.Cibuļskis, A.Kleins, V.Šīrants),
„Atturas” 3 balsis (I.Amantova, Z.Blaus, I.Līdacis,)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Pārsūdzēt apelācijas kārtībā Rīgas rajona tiesas 2017. gada 08. marta spriedumu civillietā
Nr. C33754416.
2. Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt apelācijas sūdzības sagatavošanu un
iesniegšanu.
3. Uzdot Juridiskās un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. S.Grūbei.
4. Uzdot izpilddirektora p.i. Signei Grūbei organizēt radīto zaudējumu aprēķinu par
veiktajiem būvdarbiem jauniešu centra jumta remonta darbos līdz maija domes sēdei.
Ropažu novada domes 05.04.2017. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1730
Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Dace Malnača

Protokolists
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