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Darba kārtība:
1. Tikšanās ar SIA „Ciemats” valdes locekli Guntaru Ozoliņu
2. Par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu rīcības izvērtējumu
3. Par nekustamā īpašuma ”Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi

Domes ārkārtas sēde notiek Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā, Sporta iela
2 k.2, Ropaži, Ropažu novadā.
Ropažu novada domes 15.05.2012. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 18.00

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

- administrācijas
darbinieki:

Ivars Gailītis
Sanita Megere-Klevinska
Zigurds Blaus
Ivo Skudiķis
Valdis Vucens
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš (ierodas plkst. 1940)
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs

juriskonsults Oskars Ašmanis
izpilddirektors Juris Putniņš
būvvaldes vadītāja Renāte Gremze

būvvaldes vadītājas vietnieks Ainārs Linde
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba
- pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu vadītāji
un darbinieki:

Sēdi protokolē:

SIA „Ciemats” valdes loceklis Guntars Ozoliņš
Pašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns Veličko

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča

Ropažu novada domes 15.05.2012. ārkārtas sēde atklāta plkst.1815
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1.§
Tikšanās ar SIA „Ciemats” valdes locekli Guntaru Ozoliņu
SIA „Ciemats” valdes loceklis Guntars Ozoliņš deputātus iepazīstina ar SIA „Ciemats” esošo
struktūru un plānotajām tās izmaiņām,
Ropažu novada domes deputāts R.Skrebs ierosina veidot darba grupu, kas izvērtēs SIA
„Ciemats” struktūru.
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, S.Megere-Klevinska, Z.Blaus, I.Skudiķis, V.Vucens,
S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izveidot darba grupu SIA „Ciemats” struktūras izvērtēšanai.
2. Deputātiem līdz maija domes sēdei iesūtīt Ropažu novada pašvaldības Personālvadības
un lietvedības daļai priekšlikumus par darba grupas locekļiem.

2.§
Par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu rīcības izvērtējumu
Ropažu novada pašvaldībā saņemtas:
1) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 05.03.2012. vēstule Nr. 1/1778;
2) LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 05.04.2012. vēstule
Nr. 17.18-1e/6071;
3) Centrālās finanšu un līgumu aģentūras(CFLA) 10.04.2012. vēstule Nr. 39-2-40.2./2116
un lēmums Nr. 39-2-40.2/2116.
KNAB ir veicis pārbaudi par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu iespējamiem
pārkāpumiem finanšu līdzekļu izlietošanā un rīcības tiesiskuma izvērtēšanu saistībā ar Publisko
iepirkumu likumā ietverto normu neievērošanu.
Veicot pārbaudi par Ropažu novada pašvaldības amatpersonu Publisko iepirkumu likumā
ietverto procedūru pārkāpumiem iepirkumā „Gājēju celiņa izbūve no Ropažu centra līdz sociālās
aprūpes centram „Ropaži”” (id. Nr. RNP 2011/1-6.4.3/5ERAF) tiesiskumu un atbilstību
iepirkumā noteiktajām prasībām, KNAB nosūtīja informāciju izvērtēšanai Iepirkumu
uzraudzības birojam.
Iepirkumu uzraudzības birojs, izvērtējot Ropažu novada domes iesniegtos iepirkuma
dokumentus (nolikumu, iepirkuma līguma projektu, iepirkuma norises protokolus un ziņojumu,
uzvarējušā pretendenta piedāvājumu un noslēgto iepirkuma līgumu), konstatēja, ka ir pārkāpti
vairāki attiecīgā iepirkuma nolikuma punkti un Publisko iepirkumu likums, un SIA „AIMASA”
piedāvājums bija jānoraida (konkrētie pārkāpumi norādīti KNAB vēstulē, kas pievienota šim
lēmumam).
Bez tam, KNAB lūdzis Iepirkumu uzraudzības birojam izvērtēt iepirkuma „Tehnoloģisko iekārtu
uzstādīšana Ropažu novada Ropažu un Silakroga katlu mājās” (id. Nr. RNP/2010/16.4.2/6KPFI) dokumentāciju. Izvērtējot iepirkuma „Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Ropažu
novada Ropažu un Silakroga katlu mājās” dokumentāciju, Iepirkumu uzraudzības birojs
secinājis, ka Ropažu novada pašvaldība ir pārkāpusi Publisko iepirkumu likuma normas, gan
veicot kandidātu atlasi, gan vērtējot iesniegto piedāvājumu un noslēdzot iepirkuma līgumu ar
SIA „Meistars JVK” (konkrētie pārkāpumi norādīti KNAB vēstulē, kas pievienota šim
lēmumam).
Ievērojot pārbaudē konstatēto, KNAB secina, ka Ropažu novada domes atbildīgās amatpersonas
nav ievērojušas normatīvajos aktos noteiktās prasības, tādejādi pašvaldības finanšu līdzekļi,
iespējams, nav izmantoti racionāli un lietderīgi atbilstoši domes apstiprinātam budžetam.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90. pants nosaka, ka gadījumā, ja amatpersona, pildot amata
pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus publiskai
personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Pašvaldības amatpersonai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 77. panta piekto daļu, ja tā,
pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi zaudējumus
pašvaldībai, ir pienākums tos atlīdzināt.
Saskaņā ar Civillikuma 1779. pantu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu
darbību vai bezdarbību nodarījis.
Arī VARAM vēstulē atsaucas uz KNAB veikto pārbaudi, turklāt norāda, ka saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, izpildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Turklāt minētā likuma 21. panta otrā daļa noteic,
ka domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem.
Savukārt CFLA 10.04.2012 lēmumā Nr. 39-2-40.2/2116 cita starpā konstatēts, ka 21.04.2011.
noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 1 ar SIA „Aimasa” izpildes laikā tika konstatēti būtiski
pārkāpumi – tika mainīta noteiktā norēķinu kārtība, kā arī veikta apakšuzņēmēju nomaiņa (visi
darbi 100% apmērā tika nodoti jaunajiem apakšuzņēmējiem), t.i., tika mainīti iepirkuma
nosacījumi pēc iepirkuma procedūras beigām. Papildus tam, Ropažu novada pašvaldības
Iepirkumu komisija iepirkumu procedūras laikā, izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus,
nepamatoti konstatēja, ka atbilstoši noteiktajām atlases prasībām, pretendenta SIA „AEK Grupa”
piedāvājums (Ls 51 700,59) ir noraidāms, jo nav bijusi iesniegta iepirkuma nolikuma 4.2.1.6.
punktā minētā darbu organizācijas aprakstā iekļaujamā informācija – saraksts ar informāciju par
vides aizsardzības prasību nodrošināšanas pasākumiem līguma izpilde laikā. Tomēr SIA „AEK
Grupa” piedāvājuma sadaļā „Darbu organizācijas apraksts”, lai arī nav detalizēti aprakstītas, bet
ir pietiekami skaidri norādītas veicamās darbības, kuras izpildot, tiktu ievēroti vides aizsardzības
prasību nodrošināšanas pasākumi. Līdz ar to ir konstatējams, ka iepirkuma komisija iepirkuma
procedūras laikā ir nepamatoti noraidījusi pretendenta SIA „AEK grupa” piedāvājumu. Ņemot
vērā iepriekš minēto, tika konstatēts, ka Ropažu novada pašvaldība nav nodrošinājusi
vienlīdzīgas attieksmes un godīgas konkurences principa ievērošanu un ir pārkāpts Publisko
iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā noteiktais, līdz ar to tika konstatēta neatbilstība Padomes
11.07.2006.Regulas (EK) Nr. 1083/2006 2. panta 7. punkta izpratnē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, projekta ietvaros CFLA piemērojusi finanšu korekciju 10%
apmērā no noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 1 vērtības (LVL 135 046.63 (ar PVN) ), t.i.,
piemērojusi korekciju LVL 13 504.66 apmērā (t.sk., ERAF LVL 10 668,68, Valsts budžeta
dotācija pašvaldībām LVL 202,57 un pašvaldības budžeta finansējums LVL 2 633,41).
Tāpat CFLA par neatbilstoši veiktiem izdevumiem atzinusi izmaksas par publicitāti LVL 67.10
(ar PVN) apmērā.
Līdz ar to projekta attiecināmajās izmaksās iekļautie izdevumi LVL 13 571.76 apmērā tiek atzīti
par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (detalizēts pārkāpumu apraksts norādīts CFLA vēstulē, kas
pievienota šim lēmumam).
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pants
nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu jābūt likumīgai,
tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un
citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos
pašvaldību domju pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.
Ņemot vērā konstatēto un normatīvajos aktos noteikto tiesisko regulējumu, KNAB un VARAM
lūdz Ropažu novada domes sēdē izvērtēt pašvaldības atbildīgo amatpersonu rīcības tiesiskumu
un atbildību par pieļauto normatīvo aktu, tai skaitā, Publisko iepirkumu likuma normu
neievērošanu. Vienlaikus KNAB un VARAM lūdz informēt to par izvērtēšanas rezultātiem un
pieņemtajiem lēmumiem.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs ierosina lēmumu izteikt šādā redakcijā:
„1. Saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja konstatētajiem pārkāpumiem
vērsties tiesībsargājošajās iestādēs (Valsts policijā un LR Ģenerālprokuratūrā) par iespējamā
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noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu un amatpersonu atbildības konstatēšanu, kā arī zaudējumu
atlīdzināšanu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam kontrolēt lēmuma izpildi.
3. Pēc vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs, par to informēt Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroju un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim.”
Domes deputāti diskutē par iesniegto priekšlikumu. Konstatē, ka Iepirkuma komisijas sastāvs,
kurš VARAM , KNAB un CFLA vēstulēs minētajā laika posmā pieņēma lēmumus faktiski ir
nomainījies. Jaunajā Iepirkumu komisijā no iepriekšējās darbojas tikai Aina Bernharde.
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors ierosina lēmumu izteikt šādā redakcijā:
1. „Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam V. Vucenam
kontrolēt, lai Iepirkumu komisija turpmākajā darbībā nepieļauj VARAM, KNAB un CFLA
konstatētos pārkāpumus.
2. Ņemot vērā, ka vairums iepriekšējās Iepirkumu komisijas locekļi savus pienākumus ir
beiguši pildīt, tālāk administratīvas darbības pret viņiem neveikt.
3. Atcelt Ainu Bernhardi no Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa
amata.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam kontrolēt lēmuma
izpildi.
5. Par pieņemto lēmumu nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroju un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
- Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim.”
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (Z.Blaus, I.Skudiķis, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, I.Līdacis,
A.Cibuļskis, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- 2 balsis (A.Kukule, L.L.Batarevska), „Atturas”- 4
balsis (V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste, I.Gailītis), balsojumā nepiedalās S.Megere-Klevinska
Ropažu novada dome nolemj:
1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam V. Vucenam
kontrolēt, lai Iepirkumu komisija turpmākajā darbībā nepieļauj VARAM, KNAB un
CFLA konstatētos pārkāpumus.
2. Ņemot vērā, ka vairums iepriekšējās Iepirkumu komisijas locekļi savus pienākumus ir
beiguši pildīt, tālāk administratīvas darbības pret viņiem neveikt.
3. Atcelt Ainu Bernhardi no Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa
amata.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam kontrolēt lēmuma
izpildi.
5. Par pieņemto lēmumu nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroju un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;
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- Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
- Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam O. Ašmanim.
3.§
Par nekustamā īpašuma ”Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi
Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja R. Gremze sagatavojusi priekšlikumu iegādāties
nekustamo īpašumu „Veikals Nr. 2”, Muceniekos, Ropažu novadā, kadastra Nr. 8084 006 0092,
izveidojot tajā telpas pašvaldības funkciju realizācijai. Būves platība 95,30 m2, zemes platība 200
m2 .
Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts”, reģ. Nr. 40003650352, sertificēta vērtētāja Viļa Žuromska
vērtējumu, nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 2012. gada 28. aprīlī ir 14 500,00 Ls.
2012. gada 14. maijā Ropažu novada domes Mantas atsavināšanas komisija nolēmusi uz
Attīstības komiteju virzīt lēmumprojektu par nekustam īpašuma iegādes cenas noteikšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot „Par”- 15 balsis (I.Gailītis, S.Megere-Klevinska, Z.Blaus, I.Skudiķis, V.Vucens,
K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis,
A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Veikals Nr. 2”, Mucenieki, Ropažu novads, īpašuma
kadastra Nr. 8084 006 0092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084
006 0092, 0,02 ha platībā un ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 8084 006 0033 002,
95,30 m2 platībā, iegādes cenu – 14 500,00 Ls (četrpadsmit tūkstoši pieci simti lati, 00
santīmi);
2. Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi par
summu, kas nepārsniedz 14 500,00 Ls;
3. Finanšu līdzekļus nekustamā īpašuma iegādei paredzēt no tautsaimniecības budžeta.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par
iegādes vērtību (ievērojot nekustamā īpašuma novērtējumu);
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam;
- Ropažu novada pašvaldībasFinanšu un grāmatvedības daļai.
Ropažu novada domes 15.05.2012. ārkārtas sēde slēgta plkst. 2010
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Ivars Gailītis

/ _______________________ /
datums

Līva Jodzēviča

Protokolists
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