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Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols

2015.gada 16.jūnijā

Nr.8

Darba kārtība:
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektropārvades līnijas pārbūvei pie PII „Annele”,
Ropažos, Ropažu novadā
2. Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss
3. Par atklāta ideju konkursa „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde” nolikuma
apstiprināšanu
4. Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015"
projektu rezultātu apstiprināšanu
5. Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" otrās
kārtas izsludināšanu
6. Par attīstības programmas rīcības plāna un investīcijas plāna grozījumiem
7. Par ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases „Mēbeļu, apskaņošanas un gaismas sistēmu
iegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Annele”” realizācijai
Ropažu novada domes ārkārtas sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā (Sporta iela 1,
Ropaži, Ropažu novads, LV 2135).
Ropažu novada domes 16.06.2015. ārkārtas sēde sasaukta plkst.1730
Ropažu novada domes 16.06.2015. ārkārtas sēde atklāta plkst.1730
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

Zigurds Blaus
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Vladislavs Šlēgelmilhs

-

-

administrācijas
darbinieki:

neieradās:

Sēdi protokolē:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Teritorijas plānotājs Ainārs Linde
Jaunatnes lietu speciālists Sandris Krūmiņš
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Jānis Ķezis (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

1.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektropārvades līnijas pārbūvei pie PII „Annele”,
Ropažos, Ropažu novadā
Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna priekšlikumu par nepieciešamību
pārbūvēt 0,4 kV elektropārvaldes līniju pie PII „Annele”, un lūgumu būvdarbu veikšanai piešķirt
finanšu līdzekļus 9 330 EUR apmērā, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,
Deputāte R.Gremze jautā, kādēļ elektropārvades līnija nav iekļauta esošajā projektā?
Izpilddirektors J.Baklāns atbild, ka sakarā ar to, ka bērnudārza teritorija tiek paplašināta un
jaunajā teritorijā ir gaisa vadu līnija. Sadales tīkli nepieļauj tādu situāciju, ka bērnu dārza
teritorijā ir gaisa vadu līnijas, līdz ar to elektropārvaldes līnija ir jāpārbūvē.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. No pašvaldības budžeta paredzētā finanšu līdzekļu atlikuma uz 31.12.2015. piešķirt līdz
9 330 EUR elektropārvaldes līnijas pie PII „Annele” pārbūvei.
2. Pašvaldības Tautsaimniecības budžeta sadaļu palielināt par 9 330 EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai sagatavot atbilstošas izmaiņas pašvaldības
2015.gada budžetā.
4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt būvdarbu
izmaksu tāmju sagatavošanu, kā arī organizēt būvdarbu veikšanu.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram.

2.§
Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss
Meliorācijas likuma 1.panta 5.1 punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu
teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības
polderos).
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Meliorācijas likuma 22.2 panta pirmā daļa - lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un
uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un
uzturēšanā.
Ropažu novada pašvaldības darbinieki ir apkopojuši informāciju par esošo situāciju un
sagatavojuši priekšlikumus par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām varētu tikt piešķirts
Ropažu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statuss. Informācija
sastāv no grāvju saraksta un shematiskā attēlojuma.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, Meliorācijas likuma 22.2 pirmo daļu,
Administrācijas vadītāja S.Grūbe izsaka priekšlikumu prioritāri izskatīt variantus par Ropažu
novada pašvaldības nozīmes koplietošanas melioriācijas sistēmas satatusu piešķiršanu trīs
grāvjiem ar Nr.412345253.01, Nr.412345255.11 un Nr.41234542.03.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu pievienot vēl vienu grāvi ar Nr.412345255.10.
Sēdes vadītājs Z.Blaus piekrīt izvirzītajiem abiem priekšlikumiem un aicina deputātus balsot par
sarakstu kopumā un kā prioritārus noteikt četrus meliorācijas grāvjus Nr.412345253.01,
Nr.412345255.10, Nr.412345255.11 un Nr.41234542.03.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības nozīmes grāvju sarakstu
un grāvju attēlojumu kartē.
2. Uzdot Ropažu novada Būvvaldei sadarbībā ar Personālvadības un lietvedības daļu līdz
2015.gada 17.jūlijam (grāvju Nr.412345253.01, Nr.412345255.10, Nr.412345255.11 un
Nr.41234542.03) un līdz 2015.gada 17.septembrim (grāvju Nr.412345255.72,
Nr.412345255.76, Nr.41234542.02, Nr.41234542.05, Nr.412345253.03, Nr.412345253.04,
Nr.412345254.02, Nr.412345255.11, Nr.412345254.04 un Nr.412345254.03) veikt darbības,
lai apzinātu tos zemes īpašniekus un tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas
koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī noskaidrotu viņu viedokli.
3. Uzdot Ropažu novada Attīstības daļai sadarbībā ar Būvvaldi līdz 2015.gada 24.jūlijam
(grāvju Nr.412345253.01, Nr.412345255.10, Nr.412345255.11 un Nr.41234542.03) un līdz
2015.gada 24.septembrim (grāvju Nr.412345255.72, Nr.412345255.76, Nr.41234542.02,
Nr.41234542.05, Nr.412345253.03, Nr.412345253.04, Nr.412345254.02, Nr.412345255.11,
Nr.412345254.04 un Nr.412345254.03) apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus un sagatavot priekšlikumu par koplietošanas
meliorācijas sistēmām, kurām piešķirams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas statuss.
4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Administrācijas vadītājai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei.
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Pielikumā: grāvju saraksts un shematiskais attēlojums
Ropažu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju saraksts
1. 412345253.01 –
2. 412345255.10 –
3. 412345255.11 –
4. 412345255.72 –
5. 412345255.76 –
6. 41234542.02 –
7. 41234542.05 –
8. 41234542.03 –
9. 412345253.03 –
10. 412345253.04 –
11. 412345254.02 –
12. 412345255.11 –
13. 412345254.04 –
14. 412345254.03 –

Augšlīči – Zaķumuižas parks – L.Jugla
Leduskalni – Jaunceriņi
Ūdrīši – Annijas – L.Jugla
Atmatas – Ziedu iela - Jaunceriņi
Elksnīši - Jaunceriņi
Vecbērziņi – Asari - Ķivuļurga
Stūrīši – Pļavas - Ķivuļurga
Mežkalpi – Āres - Ķivuļurga
Zemgaļi – Salzemnieki
Bērzpurva pļavas – Līčupes – L.Jugla
Saknītes – Lakstēni - Pietēnupe
Muklāji - Jumīši
Rogas – Klintenes - Pietēnupe
Sināti – Vāveres - Pietēnupe

3.§
Par atklāta ideju konkursa „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde” nolikuma
apstiprināšanu
Lai veicinātu Ropažu novada atpazīstamību publiskajā telpā ir nepieciešams popularizēt vienotu
Ropažu novada identitāti. Tādēļ ir priekšlikums izsludināt ideju konkursu „Ropažu novada
vizuālās identitātes skiču izstrāde” par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski atraktīvāko ideju
Ropažu novada vizuālajai identitātei – logotipam un sauklim. Konkursa mērķis ir iegūt oriģinālu
un mūsdienīgu ideju, vizuāli un tehniski izstrādātu skici Ropažu novada vizuālās identitātes
izveidei.
Konkursa ideja atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
stratēģiskā mērķa „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa prioritātes „Pašvaldības
kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) rīcības virziena „Pašvaldība” (RV12) uzdevuma
„Uzlabot novada informatīvo telpu” (U30) rīcībai „Ieviest Ropažu novada Lojalitātes
programmu” (R 4.9) un „Veicināt Ropažu novada atpazīstamību publiskajā telpā” (R.4.10).
Konkursam iesniegtajām idejām jāatbilst šādiem nosacījumiem:
 logotipa forma ir vienkārša un viendabīga, estētiski pievilcīga un eleganta, lakoniska,
 logotipa izveidē izmantoti novada ģerbonim un karogam raksturīgie krāsu toņi – zaļš,
dzeltens, violets, zelts, kā arī dzelzs un koka materiālu krāsu toņi - un forma rada stabilitātes,
modernitātes un radošuma sajūtu.
 logotipa forma ir pielāgojama izmantošanai vidē,
 logotips ir vienkārši lietojams dažādos mērogos un atveidojumos,
 iesniegtā ideja ir oriģināla un nav atdarinājums,
 Logotipu iesniedz kopā ar saukli.
Konkursā godalgotais piedāvājums, minot autora vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas
nosaukumu, kļūst par konkursa rīkotāja īpašumu, dodot tiesības konkursa rīkotājam izmantot tā
risinājumus, kā arī pārveidot to.
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 17.jūlijam plkst.14.00 personīgi
Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā Personālvadības un
lietvedības daļā, vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs – 3.jūlijs) Ropažu novada pašvaldībai Sporta
ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135. Konkursa vērtēšanas komisija iesniegtos darbus
izvērtēs līdz 2015.gada 17.jūlijam.
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Konkursa naudas balvu fonds ir 500,00 EUR (neskaitot iedzīvotāju ienākumu nodokli).
Konkursā godalgotas tiek pirmās trīs vietas. Pirmajai vietai tiek šķirti 300 EUR, otrajai vietai –
140 EUR, trešajai vietai – 60 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.puntu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atklātam ideju konkursam „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču izstrāde”
(pielikumā) nolikumu un nolikumā noteiktajā kārtībā organizēt projektu konkursu.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par atklāto ideju konkursu „Ropažu novada
vizuālās identitātes skiču izstrāde” un apstiprināto nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ropazi.lv”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja.
4. Finansējumu naudas balvām novirzīt no Attīstības daļas budžeta (511000 Attīstības
pasākumi un programmas)
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai.
Pielikumā: Nolikums atklātam ideju konkursam „Ropažu novada vizuālās identitātes skiču
izstrāde” uz 5 lp.

4.§
Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" projektu
rezultātu apstiprināšanu
Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ir saņēmusi deviņus projektu
pieteikumus projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” ietvaros. Vērtēšanas komisija ir
izvērtējusi saņemtās iedzīvotāju iniciatīvas un virza apstiprināšanai visas iesniegtās iniciatīvas, jo
tās atbilst konkursa mērķim un ir atbalstāmas.
Nr.

Projekta
nosaukums

Iesniedzējs

Vērtējums
(Vidējais
punktu skaits)

Pieprasītā
summa,
EUR

Atbalstāmā
summa,
EUR

Papildus nosacījums
pirms līguma slēgšanas
1.

2.

1

Zaķumuižas
dzīvā vēsture

Zaķumuižas
pamatskolas
Atbalsta
biedrība

10,80

700,00

5

700,00

Precizēt suvenīru
daudzumu un veidu
(atbilstoši intervējamo
personu skaitam).
Precizēt 3.sadaļu,
norādot konkrētus
sasniedzamos
rezultātus, piemēram,
veiktas x intervijas,
izveidots iegūti x video
materiāli par
Zaķumuižas vēsturi,
izveidots x uzskatāms
materiāls par
Zaķumuižas vēsturi.

1.

2

Iepazīsti
zirgu!

Konstantīns
Rezņuks

10,75

677,00

677,00

3

Nometnepiedzīvojums
dabā "Aktīvs
jaunietis
Lielās Juglas
krastos"

Biedrība
"Cits
Silakrogs"

10,40

742,21

742,21
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Tieši mērķī!

Biedrība
"Ropažu
vidusskolai"

10,20

750,00

750,00

1.

5

Futbols
Kākciemā

Anita
Antone

9,80

389,87

389,87
2.

6

1. Precizēt pieteikumu
pirmo aktivitāti
sasaistot ar Ropažiem
810 svētku
programmas
aktivitātēm (Kākciema
dienā).
1. J. Grīslītis - iesniegt
nometnes vadītāja
sertifikāta kopiju un
apliecinājumu, ka ir
gatavs būt par
konkrētās nometnes
vadītāju.
2. Apliecinājumu, ka
projektā minētais
inventārs ir rīkotāju
rīcībā.
3. Precizēt finanšu
līdzekļus –
līdzfinansējums no
Zaķumuižas
pamatskolas budžeta
(vai nepastāv dubultais
finansējums piešķirot
līdzekļus no iniciatīvas
līdzekļiem?)
4. Precizēt degvielas
izlietojumu (kādām
vajadzībām?)
1. Pirms līguma slēgšanas
iesniegt Ropažu
vidusskolas
apliecinājumu, ka šāda
aktivitāte saskan ar
skolas attīstības vīziju.
2. Iesniegt apliecinājumu
par līdzfinansējuma
pieejamību
(līdzfinansējuma
izcelsme).
3. Precizēt projekta
pieteikumu norādot,
kur notiks loku šaušana
(teritorijas
nepieciešamība).
4. Paredzēt aktivitāti
„Ropaži 810” svētku
programmā.
1. Iesniegt apliecinājumu,
ka tiks nodrošināta
inventāra izmantošana
un tā pieejamība
citiem novada
iedzīvotājiem turpmāk
2. Paredzēt futbola mača
organizēšanu Ropaži
810 svētku
programmas ietvaros
(Kākciema dienā).

3.

6

Ropažnieku
810. atvasaras
svinēšana Asteru svētki
- Silakrogā

Sarmīte
Gailīte/Sand
ra Vīksna

9,60

750,00

750,00

4.

5.

7

Pētnieciskie
lasījumi
"Arheoloģiski
e pieminekļi
un to pētījumi
Ropažu
novadā"

Biedrība
"Rodenpois"

8

Vēlā dzelzs
laikmeta (9.12.gs.)
karavīra
apbruņojuma
rekonstrukcij
a

Uģis Urtāns

9

Apskates
laukuma
projekta
izstrāde
baznīcas tornī

Ropažu
Evanģēliski
Luteriskā
draudze

9,00

8,60

658,40

680,00

348,40

1. Iesniegt apliecinājumu,
ka tiks nodrošināta
inventāra izmantošana
un tā pieejamība citiem
novada iedzīvotājiem
turpmāk (kādā veidā to
nodrošinās?)
2. Precizēt projekta
pieteikuma sasaisti ar
„Ropaži 810”.

680,00

1.
8,00

750,00

Kopsumma: 6097,48

750,00

1. Iesniegt apliecinājumu,
ka tiks nodrošināta
inventāra izmantošana
un tā pieejamība citiem
novada iedzīvotājiem
turpmāk
2. Paredzēt aktivitāti
„Ropaži 810” svētku
programmā (Silakroga
dienā).
3. Precizēt aktivitāšu plānu
(nosaucot precīzi
dalībniekus).
1. Pirms līguma slēgšanas
no budžeta izslēgt 6.
pozīciju (kafijas pauzes)
un 7. pozīciju
(pusdienas
vieslektoriem).

1. Precizēt projekta
pieteikumu - kas ir
sagaidāmais rezultāts
(skiču projekts)

5787,48

Konkurss atbilst Ropažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gada
stratēģiskās prioritātes „Inteliģenta pārvaldība” (SM4) vidēja termiņa prioritātes „Pašvaldības
kapacitāte un iedzīvotāju iesaiste” (VTP4) Rīcības virzienam „Kopiena”(RV13).
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt augstāk minētās iniciatīvas;
2. Noteikt, ka iniciatīvu attiecināmās izmaksas ir 5787,48 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit septiņi eiro un četrdesmit astoņi centi) tiek segtas no Attīstības daļas budžeta
līdzekļiem.
3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centram;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Visiem iniciatīvu iesniedzējiem.
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5.§
Par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" otrās
kārtas izsludināšanu
Ropažu novada pašvaldība apstiprināja deviņus projektu pieteikumus projektu konkursa
„Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” ietvaros. Kopējais Ropažu pašvaldības finansējums šiem
projektiem ir 5787,48 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi eiro un četrdesmit
astoņi centi) no plānotajiem 10 000,00EUR.
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015"
nolikuma 23.punktu gadījumā, ja pieteikto un par atbilstošiem atzīto projektu skaits un projektos
pieprasītā finansējuma summa ir mazāka, nekā pašvaldības budžetā paredzēts, tad pašvaldība
patur iespēju rīkot projektu konkursa 2.kārtu.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Izsludināt Ropažu novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015"
otro kārtu, nosakot, ka projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 2015.gada 17.jūnija
līdz 2015.gada 17.jūlijam un projektu pieteikumu izvērtēšana un Domes lēmuma
pieņemšana tiek pabeigta vēlākais līdz 2015.gada 31.jūlijam
2. Precizēt konkursa „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015" nolikuma šādus punktus:
6.punktu izteikt šādā redakcijā: „Projektu konkurss tiek izsludināts 2015.gada 17.jūnijā
un publicēts Pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv”
7.punktu izteikt šādā redakcijā: „Projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 2015.gada
17.jūnija līdz 2015.gada 17.jūlijam”
26.punkutu izteikt šādā redakcijā „Lēmumu pieņem Dome. Projektu pieteikumu
izvērtēšana un Domes lēmuma pieņemšana tiek pabeigta vēlākais līdz 2015.gada
31.jūlijam. Domes lēmumu iesniedz Pašvaldības Juridiskajā daļā līguma noslēgšanai ar
minēto Projekta iesniedzēju”
3. Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par Ropažu novada pašvaldības projektu konkursu
„Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” un apstiprināto nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ropazi.lv
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs.
5. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektoram;
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļai

6.§
Par attīstības programmas rīcības plāna un investīcijas plāna grozījumiem
Izskatot Attīstības daļas vadītāja Valda Valtenberga priekšlikumu par Ropažu novada
pašvaldības projektu plānošanas un uzraudzības padomes izskatītajiem Ropažu novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna grozījumiem,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 3.punktu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta 11. Daļu un 6.panta ceturto daļu,
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Administrācijas vadītāja S.Grūbe izsaka priekšlikumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz
2015.gada 30.jūnija domes sēdei.
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2015.gada 30.jūnija domes sēdei.

7.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases „Mēbeļu, apskaņošanas un gaismas sistēmu iegāde
pirmsskolas izglītības iestādei „Annele”” realizācijai
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības iepirkumiem Nr.RNP/2015/5 „Mēbeļu iegāde
pirmskolas izglītības iestādei „Annele” un RNP/2015/7 „Apskaņošanas un gaismas tehnikas
iegāde pirmskolas izglītības iestādei „Annele””, nosakot mērķi - pašvaldības prioritāro
investīciju projektu īstenošana,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze,
J.Grigaļūns, A.Kleins, I.Līdacis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs) „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai EUR 96 000,00 no Valsts kases iepirkumu
Nr.RNP/2015/5 „ Mēbeļu iegāde pirmskolas izglītības iestādei „Annele” un RNP/2015/7
„Apskaņošanas un gaismas tehnikas iegāde pirmskolas izglītības iestādei „Annele””
realizācijai, nosakot aizņēmuma mērķi - pašvaldības prioritāro investīciju projektu
īstenošana.
2. Aizņēmumu EUR 96 000,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 5 gadiem ar fiksēšanas periodu ik
pēc 1gada.
4. Aizņēmuma izņemšana sākot ar 2015.gada jūliju.
5. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2016.gada
jūliju.
Ropažu novada domes 16.06.2015. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1810.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums
Inese Vēbere

Protokolists
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