LATVIJAS REPUBLIKA
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
2012. gada 12. jūnijā

Nr. 11

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Ropažu novada domes 25.04.2012. sēdes Nr. 6 § 39 „Par gājēju
tiltiņa par Lielo Juglu remontu „ finansēšanu.
2. Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu.
3. Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu.
4. Par atļauju Sanitai Megerei - Klevinskai savienot amatus.
5. Par Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
6. Par Ropažu novada attīstības programmas vadības grupas sastāvu

Domes ārkārtas sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēks 2. st. zālē, Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novads.
Ropažu novada domes 12.06.2012. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 18.00 (pēc Ropažu
novada Domes Attīstības komitejas sēdes).

Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:

Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Zigurds Blaus
Valdis Vucens
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Aija Kukule
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Lija Lidija Batarevska
Indulis Līdacis
Aigars Kleins
Raimonds Skrebs

- domes deputāti:

- administrācijas
darbinieki:

izpilddirektors Juris Putniņš
juriskonsults Oskars Ašmanis
personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Līva Jodzēviča
būvvaldes vadītāja Renāte Gremze
attīstības daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba

- sēdē nepiedalās:

Sanita Megere-Klevinska (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas referente Linda Knīsa

Ropažu novada domes ārkārtas 12.06.2012. sēde atklāta plkst. 18.25
Sēdes vadītājs A.Cibuļskis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes ārkārtas
12.06.2012. sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu – deputātiem balsot par Ropažu novada domes ārkārtas
12.06.2012. sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”-13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla,
S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes ārkārtas 12.06.2012. sēdes darba kārtību.
1.§
Par grozījumiem Ropažu novada domes 25.04.2012. sēdes Nr. 6 § 39 „Par gājēju tiltiņa
par Lielo Juglu remontu „ finansēšanu
Pamatojoties uz nepieciešamību veikt tiltiņa pār Lielo Juglu papildus remontdarbus,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule,
V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- 1. balss (V.Vucens), „Nepiedalās” – 1. balss (I.Gailītis)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atcelt Ropažu novada domes 25.04.2012. sēdes Nr. 6 § 39 „Par gājēju tiltiņa par Lielo
Juglu remontu„ lēmuma 1. punktu.
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2. Piešķirt līdz 1300,00 Ls ( ar PVN) gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu remontam, no rezerves
fonda līdzekļiem.
3. Lēmumu nosūtīt finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai.
2.§
Par izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta izmantošanu apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A. Rubenes
sagatavoto lēmumprojektu par „ Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta
izmantošanu” apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”nav, „Nepiedalās” – 2 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noslēgt „Izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu„ ar Ropažu
novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Zigurdu Blausu:
Valdītāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese
Automašīnas marka,
Reģistrācijas Nr.
VIN
Degvielas veids
Izlietojuma norma uz 100 km
Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

Zigurds Blaus,
personas kods /personas kods/
/marka/
/reģistrācijas Nr./

/VIN/
Dīzeļdegviela
9l
Līdz 125 litri
Uz pilnvaru laiku
lēmējvara
Ropažu novada domes priekšsēdētāja
1.vietnieka darba pienākumu veikšanai

2. Līgums stājas spēkā ar 01.06.2012.
3. Juriskonsultam O. Ašmanim organizēt „ Izdevumu atlīdzības līguma par autotransporta
izmantošanu „ un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža.
4. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada domes izpilddirektoram, juriskonsultam, finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājai.
3.§
Par mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.
Rubenes sagatavoto lēmumprojektu par „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līguma”
apstiprināšanu Ropažu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka saimnieciskās un
organizatoriskās darbības nodrošināšanai,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs,
G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”nav, „Nepiedalās” – 2 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus)
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt „ Mobilā telefona izmantošanas atlīdzības līgumu „ ar domes
priekšsēdētāja 1. vietnieku Zigurdu Blausu – priekšsēdētāja 1.vietnieka
saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai :
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Īpašnieka uzvārds, personas kods, adrese

Zigurds Blaus
Personas kods /personas kpods/, /adrese/

Telefona marka,
Mobilā telefona Nr.
Pieslēguma nodrošinātājs
Līguma termiņš
Finanšu līdzekļi
Mērķis

NOKIA C1-01
29272565
Latvijas Mobilais Telefons

Uz pilnvaru laiku
lēmējvara
Ropažu novada domes priekšsēdētāja
1.vietnieka darba organizēšanai

2. Noteikt mobilā telefona atlīdzības limitu Ls 20,00 mēnesī.
3. Līgums stājas spēkā ar 2012. gada 1. jūniju.
4. Uzdot juriskonsultam O. Ašmanim sagatavot „Mobilā telefona izmantošanas
atlīdzības līgumu”.
5. Lēmumu nosūtīt Ropažu novada domes izpilddirektoram, juriskonsultam Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājai
4.§
Par atļauju Sanitai Megerei - Klevinskai savienot amatus
Saistībā ar Sanitas Megeres – Klevinskas, personas kods personas kods/, 30.05.2012.
iesniegumu par atļauju savienot amatus un ievēlēšanu Ropažu novada domes priekšsēdētāja
2. vietnieka amatā, konstatēja:
1. 2008. gada 27. augustā Sanita Megere – Klevinska sākusi pildīt Ropažu novada
pašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājas amata pienākumus.
2. 2012. gada 30. maijā Sanita Megere – Klevinska ievēlēta Ropažu novada domes
priekšsēdētāja 2. vietnieka amatā.
3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta 1.
daļas 14. punktā noteikts, ka domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta
1.daļas 16. punktā noteikts, ka pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona.
5. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
7.panta 5.daļu, domju priekšsēdētāju vietniekiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, LR Ministru kabineta noteikumiem
un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā;
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir
dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā
sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
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rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā.
6. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 10. punktu tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no pienākumiem priekšsēdētāja vietnieku, tātad tikai dome
var lemt par atļauju Sanitai Megerei - Klevinskai savienot valsts amatpersonas
amatus.
7. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
8¹. panta 5. daļas 2. punktu institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par
atļaujas izsniegšanu vai attiekšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.
8. Izvērtējot Sanitas Megeres – Klevinskas amata pienākumus Ropažu novada
pašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājas amatā un Ropažu novada domes
priekšsēdētāja 2. vietnieka pienākumus, secināms, ka Ropažu novada domes
priekšsēdētāja 2. vietnieka amata savienošana ar Ropažu novada pašvaldības
Kultūras un izglītības centra vadītājas amatu, nerada interešu konfliktu un nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
9. Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 8¹.panta 5.daļu ,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla,
S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atļaut Sanitai Megerei - Klevinskai, personas kods /personas kods, savienot
Ropažu novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieka amatu ar Ropažu novada
pašvaldības Kultūras un izglītības centra vadītājas amatu.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu
nosūtīt:
- Sanitai Megerei - Klevinskai;
- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J. Putniņam.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro
daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas iela 6,
LV 1010) viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.
5.§
Par Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. panta otro daļu, 26.
panta trešo daļu, 27. panta trešo daļu, 32. panta ceturto daļu un 42. panta devīto daļu,
atklāti balsojot „Par”-12 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, S.Šukste,
A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”nav, „Atturas”- 1. balss (K.T.Hēla).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu jaunā redakcijā (sk. pielikumu).
2. Ropažu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums stājas
spēkā ar 2012. gada 1. jūniju.
3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ropažu novada domes deputātu darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts ar Ropažu novada domes
2011. gada 25. oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr. 18, §41.
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6.§
Par Ropažu novada attīstības programmas vadības grupas sastāvu
Izskatot Ropažu novada attīstības programmas darba grupas izstrādāto „Ropažu
novada attīstības programmas 2013 - 2020. gadam” darba uzdevumu, saskaņā ar Ropažu
novada domes 24.08.2011. lēmumu Nr. 46, prot. Nr. 15, izvērtējot Ropažu novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.
panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13. pantu, kā arī balstoties uz 2012. gada
28. maija ārkārtas domes lēmumu Nr. 9, §3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (A.Cibuļskis, I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla,
S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Kleins, R.Skrebs),
„Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Noteikt par „Ropažu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam” izstrādes
vadītāju Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Antonu Cibuļski;
2. Apstiprināt Ropažu novada attīstības programmas 2013. – 2020 .gadam vadības
grupu sekojoša sastāvā :


Antons Cibuļskis – domes priekšsēdētājs;



Zigurds Blaus – domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;



Sanita Megere Klevinska – domes priekšsēdētāja 2. vietniece;



Valdis Vucens – Ropažu novada deputāts;



Klaudija Terēza Hēla – Ropažu novada deputāte;



Juris Putniņš – Pašvaldības izpilddirektors;



Eva Haberkorne Vimba – Attīstības daļas vadītāja;



Renāte Gremze – Būvvaldes vadītāja.

Ropažu novada domes ārkārtas 12.06.2012. sēde slēgta plkst. 18.50
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājas

A.Cibuļskis

/_______________________ /
datums

Protokolē

Linda Knīsa
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