LATVIJAS REPUBLIKA
ROPAŢU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918666, e-pasts ropazi@ropazi.lv
AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7

Ropažu novadā
Ropaţu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2011.gada 6.jūlijā

Nr.13

Darba kārtība:
1. Par Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata
2. Par telpu nomu adresē „Ārsta māja”, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
3. Par 23.12.2010. iepirkuma līguma Nr. RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu ar 19+1
sēdvietām iegādi grozījumu apstiprināšanu
4. Par Zaķumuižas pamatskolas direktora apstiprināšanu
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo ceļa posmu„C61 Bajāri –
Ābrami” 2,6 km (kadastra Nr. 8084 014 0056) un „Bajāri d/s-Mežragi” sākumposma 0,9km
(kadastra Nr.8084 014 0404) remontdarbiem
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:
Sēdē piedalās:
- domes deputāti:

- administrācijas darbinieki:

Ivars Gailītis
Ivo Skudiķis
Zigurds Blaus
Valdis Vucens
Klaudija Terēza Hēla
Sarmīte Šukste
Vladislavs Šlēgelmilhs
Guntars Siliņš
Indulis Līdacis
Antons Cibuļskis
Sanita Megere-Klevinska
Aigars Kleins
Aija Kukule
izpilddirektors Jānis Baklāns
finanšu un attīstības daļas vadītāja Agita Rubene
būvvaldes vadītājs Ainārs Linde
zemes lietu speciāliste, būvvaldes vadītāja vietniece Renāte
Gremze
saimniecības daļas vadītājs Pēteris Volkovičs
daiļdārzniece Irēna Krote
civilās aizsardzības organizators Rolands Felkers
revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

- pašvaldības iestāţu,
uzņēmumu vadītāji:

SIA „Ciemats” valdes loceklis Andris Bartkevičs
Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Gunta Grinberga
PII „Annele” vadītāja V.Eglīte

iedzīvotāji:

Ēriks Jansons

Sēdē nepiedalās:

Lija Lidija Batarevska (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Raimonds Skrebs (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Ropažu novada domes ārkārtas sēde notiek Ropažu novada pašvaldības ēkā, Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novadā, LV 2135.
Ropaţu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 16.00
Ropaţu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēde atklāta plkst. 16.05
Sēdes vadītājs I.Gailītis klātesošos iepazīstina ar Ropažu novada domes 06.07.2011. ārkārtas
sēdes darba kārtību.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu - deputātiem balsot par Ropažu novada domes
06.07.2011. ārkārtas sēdes darba kārtības apstiprināšanu,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste,
G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Ropažu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēdes darba kārtību:
Par Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata
Par telpu nomu adresē „Ārsta māja”, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Par 23.12.2010. iepirkuma līguma Nr. RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu ar 19+1
sēdvietām iegādi grozījumu apstiprināšanu
Par Zaķumuižas pamatskolas direktora apstiprināšanu
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo ceļa posmu „C61 Bajāri –
Ābrami” 2,6 km (kadastra Nr. 8084 014 0056) un „Bajāri d/s-Mežragi” sākumposma 0,9km
(kadastra Nr.8084 014 0404) remontdarbiem
1.§
Par Ropaţu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna atbrīvošanu no ieņemamā amata
2011.gada 21.aprīlī Iepirkumu komisija kuru vadīja izpilddirektors J.Baklāns izvērtēja piedāvājumu
iepirkuma konkursam ,,Gājēju celiņa izbūve no Ropažu centra līdz sociālās aprūpes centram
„Ropaži” ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/5 ERAF.
2011.gada 2.jūnijā Ropažu novada pašvaldībā tika iesniegts rēķins Nr.485-11 no SIA
„AIMASA” un darbu izpildes akts (F-2), kuros norādīts, ka no izcērtamajiem 64 kokiem ir izcirsti
55 koki un par paveikto darbu Ropažu novada pašvaldībai jāveic samaksa Ls 3245 (trīs tūkstoši divi
simti četrdesmit pieci lati) apmērā. No J.Baklāna saņemts paskaidrojums, kurā norādīts, ka darbu
izpildes aktā uzrādītie apjomi faktiski ir veikti.
Iepazīstoties ar objekta celtniecības tehnisko projektu un topogrāfiju, kuru izgatavoja SIA
„PRO-BET”, un konkursa nolikumu, kā arī konkursa uzvarētāja SIA „AIMASA” piedāvājumu
konkursam, Ropažu novada domes priekšsēdētājs I.Gailītis konstatē:
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1. Iepirkumu konkursa komisijas priekšsēdētājs bija izpilddirektors J.Baklāns, līgumu ar
konkursa uzvarētāju slēdzis bijušais domes priekšsēdētājs A.Cibuļskis un izpildīto darbu aktus
saskaņojis pašvaldības izpilddirektors J.Baklāns.
2. Pēc neatkarīga sertificēta eksperta V.Naudušēviča atzinuma, izvērtējot pretendentus un
nosakot uzvarētāju Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (komisijas priekšsēdētājs
J.Baklāns) nav ņēmis vērā Iepirkuma nolikuma p.4.2.2. prasības, ka tehnisko piedāvājumu
jāsagatavo atbilstoši MK noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06”, kuri
izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2. pantu un Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Noteikumus
piemēro to būvju izmaksu noteikšanai uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums vai
likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”. Minēto normatīvo prasību,
lai publiskajos iepirkumos būvizmaksu aprēķinu sastādītu un parakstītu sertificēts tāmētājs.
Iepirkumu komisijas kļūdas vai apzinātas rīcības dēļ radīts būtisks kaitējums pašvaldības
interesēm. Pārkāpjot iepirkuma nolikuma prasības, nevērtējot reālas būvniecības izmaksas
pašreizējā tirgū Iepirkumu komisija nepamatoti atzinusi uzvarētāju.
3. Savā paskaidrojumā izpilddirektors paskaidro, ka saistībā ar koku izciršanu darbus
veikusi SIA „Aimasa”, taču dārzniece I.Krote savā paskaidrojumā norāda, ka saskaņojot ar
Būvvaldi gan nospraustā celiņa posmā, gan pieguļošajā teritorijā tika izcirsti krūmi un izzāģēti koki.
Samaksa SIA „Aimasa” par izcirstajiem kokiem pašreiz ir apturēta.
4. Akts, par koku izciršanu, kurš sastādīts 2011.gada 3.jūnijā, kuru parakstījuši - būvvaldes
vadītāja vietniece R.Gremze; būvvaldes vadītājs A.Linde un dārzniece I.Krote norādīts, ka darbus
veikuši „simtlatnieku” programmas strādnieki. Tādēļ SIA „Aimasa” izpildīto darbu apjoms, saistībā
ar koku izzāģēšanu, ir apšaubāms.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka izpilddirektors J.Baklāns nav pildījis iepirkuma
nolikuma prasības ar ko radīts zaudējums pašvaldībai, viņš ir zaudējis darba devēja uzticību.
J.Baklāns nav arodbiedrības biedrs.
atklāti balsojot „Par”- 8 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste,
G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- 4 balsis (A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska),
„Atturas”- 1 balss (I.Līdacis),
Ropažu novada dome nolemj:
1. Atbrīvot no ieņemamā amata Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Baklānu ar
2011.gada 6.jūliju, pēc Darba likuma 101.panta 1.daļas 2.punkta „Darbinieks rīkojies
prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību”.
2. Iepirkumu komisijas lēmumus un materiālus par iepirkumu ,,Gājēju celiņa izbūve no Ropažu
centra līdz sociālās aprūpes centram „Ropaži”, ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/5 ERAF, kopā ar
iesniegumu nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
3. Nozīmēt materiālo vērtību nodošanas - pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
- Ropažu novada pašvaldības atbrīvojamais izpilddirektors Jānis Baklāns;
- Ropažu novada domes deputāts Valdis Vucens;
- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītāja Agita Rubene;
- Ropažu novada pašvaldības saimniecības daļas vadītājs Pēteris Volkovičs;
- Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums (administratīvais akts) sēdes protokola pielikumā uz 15 lapām.
2.§
Par telpu nomu adresē „Ārsta māja”, Ropaţi, Ropaţu novads, LV-2135
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības norēķina centra 21.06.2011.
vēstuli Nr.11/1.1-10/4042 par prakses ārstu Ropažu novadā un saskaņā ar Kristīnes Birzniece –
Bērziņas priekšlikumu par nomas līguma noslēgšanu par Ģimenes ārsta prakses vajadzībām un
Ropažu novada iedzīvotāju veselības aprūpei,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste,
G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nomas līgumu par telpas nomu adresē: „Ārsta māja”, Ropaži, Ropažu novads, LV2135 ar kopējo platību 45,20 m2 starp Ropažu novada pašvaldību un Kristīni Birznieci –
Bērziņu, nomas līguma termiņš no 2011.gada 7.jūlija līdz 2012.gada 6.jūlijam (ieskaitot);
2. Nomas maksa tiek noteikta 3,00 lati (bez PVN) mēnesī;
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt nomas līguma noslēgšanu, iepriekš
veicot saskaņojumus ar Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļu un
izpilddirektoru;
4. Kontroli par līguma izpildi uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.§
Par 23.12.2010. iepirkuma līguma Nr. RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu ar
19+1 sēdvietām iegādi grozījumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz SIA „Auto Īle un Herbest” 30.06.2011. vēstuli par 23.12.2010. iepirkuma līguma
Nr. RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām iegādi grozījumiem,
saistība ar nepārvaramu varu (līgumslēdzējas puses ir Ropažu novada pašvaldība un SIA „Auto Īle
un Herbest”),
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste,
G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 23.12.2010. iepirkuma līguma Nr. RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu
ar 19+1 sēdvietām iegādi grozījumus, ar kuriem līguma 1.1.1. un 1.3.punkti tiek izteikti
sekojoši:
„.1.1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Preces līdz 2011.gada 25.jūlijam, bet Pircējs pieņem īpašumā
un samaksā par šādiem skolēnu autobusiem – marka: Volkswagen, modelis: Crafter, skaits: 2(divi)
(turpmāk tekstā – Prece).
1.3. Preces Pārdevējs piegādā līdz 2011.gada 25.jūlijam Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novadā, LV
2135.
Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi”.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam organizēt 23.12.2010. iepirkuma līguma Nr.
RNP 7-2010/1-6.4.2/5 par divu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām iegādi grozījumu
saskaņošanu ar SIA „Auto Īle un Herbest”, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības
daļu, Ropažu novada domes priekšsēdētāju;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.§
Par Zaķumuiţas pamatskolas direktora apstiprināšanu
Pamatojoties uz Zaķumuižas pamatskolas direktora amata kandidātu pretendentu izvērtēšanas
komisijas 20.06.2011. sēdes lēmumu Prot. Nr.3 un saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas
04.07.2011. vēstuli (saskaņojumu) Nr.1-14/3728,
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atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste,
G.Siliņš, V.Šlēgelmilhs, A.Cibuļskis, A.Kukule, A.Kleins, S.Megere-Klevinska, I.Līdacis), „Pret”nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
Apstiprināt Igoru Grigorjevu Zaķumuižas pamatskolas direktora amatā.
Ropaţu novada deputāts I.Skudiķis plkst. 17.52 atstāj Ropaţu novada domes 06.07.2011.
ārkārtas sēdi.
Sēdes pārtraukums no plkst. 17.55 līdz 18.10
5.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ropaţu novada pašvaldībai piekritīgo ceļa posmu
„C61 Bajāri – Ābrami” 2,6 km (kadastra Nr. 8084 014 0056) un „Bajāri d/s-Meţragi”
sākumposma 0,9km (kadastra Nr.8084 014 0404) remontdarbiem
Pamatojoties uz Ropažu novada domes priekšsēdētāja I.Gailīša sniegto informāciju par finanšu
līdzekļu piešķiršanu līdz 50 000 Ls apmērā (bez PVN) Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo ceļa
posmu „C61 Bajāri – Ābrami” 2,6 km (kadastra Nr. 80840140056) un „Bajāri d/s-Mežragi”
sākumposma 0,9km (kadastra Nr.8084 014 0404) remontdarbiem,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, V.Vucens, K.T.Hēla, S.Šukste, G.Siliņš,
A.Cibuļskis, A.Kukule, S.Megere-Klevinska, I.Līdacis), „Pret”- 1 balss (V.Šlēgelmilhs), „Atturas”1 balss (A.Kleins), balsojumā nepiedalās I.Skudiķis,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz 50 000,00Ls apmērā (bez PVN) Ropažu novada pašvaldībai
piekritīgā ceļa posmu „C61 Bajāri – Ābrami” 2,6 km (kadastra Nr. 80840140056) un „Bajāri
d/s-Mežragi” sākumposma 0,9km (kadastra Nr.8084 014 0404) remontdarbiem.
2. Finanšu līdzekļus piešķirt no Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta un ceļa
fonda līdzekļiem.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļas vadītājai A.Rubenei sagatavot
un iesniegt izskatīšanai Ropažu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumus Finanšu
komitejas 2011.gada augusta sēdē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Ropaţu novada domes 06.07.2011. ārkārtas sēdi slēdz plkst. 18.20
Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Protokolē

(paraksts)

Ivars Gailītis

Elīna Čudere
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