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ROPAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS

2021.gada 1.jūlijā

Nr. 2/21

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Ropažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu reorganizācijas komisijā.
2. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna
konstatējumu daļas apstiprināšanu.
3. Par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un
kredītiestādēs.
4. Par ģerboņa lietošanu Ropažu novada pašvaldībā.
Sēde sākta: 17:00
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti: deputāte Daiga Brigmane, deputāts Haralds
Burkovskis, deputāte Renāte Gremze, deputāte Signe Grūbe, deputāts Guntis Kampe, deputāts Guntars
Kniksts, deputāte Irēna Krote, deputāts Jānis Romāns, deputāts Pēteris Salenieks, deputāts Atis
Senkāns, deputāts Jevgēnijs Sergejevs, deputāte Lelde Sturme, deputāts Edgars Treibergs, deputāts
Ainārs Vaičulens, deputāte Iveta Vīksne, deputāte Ludmila Vorobjova, deputāts Ritvars Ziedonis.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Hosams Abu Meri.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina: datorsistēmu administrators Reinis Putniņš.
Uzaicinātās personas: Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta izpilddrektors Maksims
Griščenko, Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Leitāne,
Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Ināra Saliņa, Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta juriste Līga Emule-Konone,
Inčukalna novada Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Edīte Ansfelde, Inčukalna novada
ekonomists Armands Siliņš.
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Ziņo – V.Paulāne
1. Par Ropažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu reorganizācijas komisijā.
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk - Likums) 3.panta pirmā
daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma
vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra
noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas,
apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts noteic: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada
31. decembrim Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 9.punkts noteic, ka pēc reorganizācijas plāna konstatējumu daļas
sagatavošanas reorganizējamā pašvaldība sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu
daļu. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu, reorganizējamā pašvaldība
izveido reorganizācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vienādu skaitu amatpersonu no
reorganizējamās pašvaldības un iegūstošās pašvaldības. Reorganizācijas komisiju
vada reorganizējamās pašvaldības priekšsēdētājs, un tās sēdes tiek protokolētas.
4. Ņemot vērā minētās tiesību normas, lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu,
nepieciešams izveidot reorganizācijas komisiju, kurā iekļautas amatpersonas no
Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 3.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 9.punktu, atklāti balsojot:
18 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Noteikt, ka Siguldas novada pašvaldības reorganizācijas komisijā no Ropažu novada
pašvaldības tiek deleģēti šādi pārstāvji:
1.1. Gunta Ozola – Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Administrācijas

vadītāja;
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1.2. Ināra Saliņa – Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Finanšu vadības,
analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja;

1.3. Dace Leitāne – Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Juridiskās nodaļas
vadītāja;

1.4. Ludmila Vorobjova – Ropažu novada pašvaldības domes deputāte;
1.5. Rolands Linejs - Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta nekustamā
īpašuma nodokļa administrators.
2. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna
konstatējumu daļas apstiprināšanu.
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā
daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā
iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā
centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa
noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos
jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts notiec: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada
31. decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta
ietilpst Ropažu novadā.
4. Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību,
kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.
5. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju
robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671) 8.punkts noteic, ka
Reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina
reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā
publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās pašvaldības
domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.
6. Atbilstoši iepriekš minētajam, Siguldas novada pašvaldības Inčukalna Finanšu nodaļas
speciālisti ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo
informāciju attiecībā uz Vangažu pilsētu.
Deputātu diskusijas domes sēdē:
D.Brigmane – 1.pielikumā 3.punktā jāprecizē, ka Vangažu pilsētas bibliotēkai institūcijas
veids ir iestāde.
S.Grūbe – Par 3.pielikuma 7.punkta ES Projekts "Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā
veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā" (Gaujas iela, Vangažos un Silziedu iela,
Inčukalns) finansējumu pēc apvienošanas. E.Ansfelde precizē, ka Vangažu pilsētai paliek
finansējums attiecībā uz Gaujas ielu.
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra
noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales
kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” I. un II. nodaļu,
18 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna
konstatējumu daļu:
1.1.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas institūcijas (1.pielikums);
1.2.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta (2.pielikums):
1.2.1. Būves (2.pielikums – 1.saraksts);
1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 2.saraksts);
1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 3.saraksts);
1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums – 4.saraksts);
1.3.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas saistības (3.pielikums):
1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības;
1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti:
1.3.2.1.Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā;
1.3.2.2.Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta;
1.3.2.3.Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi;
1.3.3. Īstermiņa saistības.
2. Piecu darbdienu laikā Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta sabiedrisko
attiecību speciālistei I.Skrastiņai publicēt šo lēmumu un reorganizācijas plāna
konstatējumu daļu Ropažu novada pašvaldības tīmekļvietnē.
3. Piecu darbdienu laikā Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Juridiskās nodaļas
vadītājai D.Leitānei nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas plāna konstatējumu daļu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un
kredītiestādēs.
Likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteiktas domes
priekšsēdētāja tiesības domes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos
dokumentus.
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildes sniegšanas nepārtrauktību, nepieciešams
noteikt papildus amatpersonas, kurām tiek noteiktas paraksta tiesības.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
18 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Ropažu novada domes
priekšsēdētājai Vitai Paulānei;
2. Domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes prombūtnes laikā noteikt pirmās paraksta
tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās
Stopiņu novada pašvaldības izpilddirektoram M.Griščenko.
3. Noteikt otrās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Ropažu novada
pašvaldības Stopiņu pagasta Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas
vadītājai I.Saliņai.
4. Lēmumu nosūtīt Valsts kasei un kredītiestādēm.
4. Par ģerboņa lietošanu Ropažu novada pašvaldībā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punkts
nosaka, ka ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar
atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību
domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Likuma “Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants nosaka, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot visas pārējās valsts iestādes, tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa,
pašvaldību un citu publisko institūciju iestādes, kā arī privātpersonas dokumentos, ko tās rada,
pildot valsts pārvaldes deleģētu uzdevumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Valsts heraldikas komisijas sniegto skaidrojumu
(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai adresēta 28.06.2021.vēstule Nr. 859)
domēm nepieciešams pieņemt lēmumus:
1) par jaunizveidotajā novadā iekļauto novadu ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem
no 2021. gada 1. jūlija;
2) par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nosauktā jaunizveidotā
novada ģerboni, ja novada nosaukums nav mainīts, var pieņemt lēmumu:
b) saglabāt līdzšinējo ģerboni;
c) noteikt laiku jauna ģerboņa izstrādei.
Deputātu diskusijas domes sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma “Par
Latvijas valsts ģerboni” 7.pantu,
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18 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušiem ar 2021.gada 1.jūliju jaunizveidotajā Ropažu novadā
iekļauto bijušo novadu ģerboņus.
2. Noteikt, ka līdz 2021.gada 31.decembrim tiek izstrādāts jauns Ropažu novada
pašvaldības ģerbonis un Ropažu novada pašvaldībā esošo pagastu ģerboņi, to
lietojumu nosakot nolikumā.
3. Noteikt, ka līdz jauna ģerboņa apstiprināšanai Ropažu novada pašvaldība izmanto
mazo valsts ģerboni.
4. Noteikt, ka par šī lēmuma izpildi atbildīgais ir Ropažu novada pašvaldības
veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības izpilddirektors M.Griščenko.

Nākamā Ropažu novada domes ārkārtas sēde notiks 2.07.2021 plkst.13.00 ZOOM
platformā, kārtējā domes sēde notiks 07.07.2021. plkst.15:00 Ulbrokā, Kultūras centrā
“Ulbrokas Pērle”.
Pielikumā: “Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna
konstatējumu daļa” uz 80 lapām.
Ropažu novada domes
priekšsēdētāja

V.Paulāne
I.Apsīte

Protokolu sagatavoja
Sēde slēgta:17:10
Sēdes protokols parakstīts: 02.07.2021. plkst. 09.00
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