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Ropažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas Ziņojums par deputāta pienākumu
pildīšanas atsākšanu
Par vidējā termiņa aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Ulbrokas
vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola)” īstenošanai.
Par aizņēmumu investīciju projektam “Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma
izbūve, Upesciemā”
Par aizņēmumu investīciju projektam “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos”

Sēde sākta: 16:34
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti: Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Atis Senkāns,
Pēteris Salenieks, Renāte Gremze, Edgars Treibergs, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis (16:3616:45), Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Guntars Kniksts, Hosams Abu Meri, Signe Grūbe,
Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Aivars Oleksāns.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti: Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Iveta Vīksne,
Ritvars Ziedonis.
Sēdi vada: Priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: Lietvedības sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio un video ierakstu nodrošina: datorsistēmu administrators Mārtiņš Jirgensons.
Uzaicinātās personas - Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Evita Rozenbaha-Kalniņa, Centrālā
administrācijas Izpilddirektors Maksims Griščenko, Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Līga
Emule-Konone, Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta direktors Andrs
Briņķis, Vangažu pilsētas teritoriālā pārvaldes Ekonomists Armands Siliņš, Garkalnes pagasta
teritoriālā pārvaldes Finanšu direktore Ilesa Abarri, Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka,
Stopiņu pagasta teritoriālā pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciālists Inese Skrastiņa.

Domes sēdes norise: videokonference zoom vidē ar balsošanas rīku programmā VISVARIS.
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1.§
Ropažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ziņojums par deputāta pienākumu
pildīšanas atsākšanu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
_______________________________________________________________
VĒLĒŠANU KOMISIJA
Reģ. Nr. 40900035349
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV – 2130
velesanu.komisija@ropazi.lv

2021. gada 8. decembrī
Ziņojums par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu
[1] 2021. gada 16. novembra Ropažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Ropažu novada
pašvaldības Vēlēšanu komisija pamatojoties uz 2021. gada 12. novembra likuma “Par pagaidu
papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” (turpmāk likums) 7. pantā noteikto, ziņoja par Ropažu novada pašvaldības deputātiem, kuri nav
ieguvuši un uzrādījuši sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) un
apzinātajiem deputātu kandidātiem, kuri stājas to Ropažu novada pašvaldības domes deputātu
vietā, kuru pilnvaras ir apturētas uz laiku. Vēlēšanu komisijai sertifikātus nebija uzrādījuši
divi deputāti.
[2] Apzinot deputātu kandidātus, kuri stājas to Ropažu novada pašvaldības domes deputātu
vietā, kuru pilnvaras ir apturētas uz laiku, tostarp no kandidātu saraksta “LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA” ievēlētā Ropažu novada pašvaldības domes deputāta vietā,
Vēlēšanu komisija konstatēja, ka kandidātu sarakstā “LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”, nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu, tika uzaicināts un piekritis stāties
tā Ropažu novada pašvaldības domes deputāta vietā kura pilnvaras ir apturētas uz laiku
Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš. Ar Ropažu novada domes ārkārtas sēdes 2021. gada 16.
novembra lēmumu 403, 1. punkta 1.1. apakšpunktu no 2021. gada 16. novembra tika apturētas
deputāta pilnvaras Ropažu novada pašvaldības deputātam Edgaram Treibergam, "LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA", un 3.1. punktu noteikts, ka Edgara Treiberga vietā stājas Mārtiņš
Gunārs Bauze-Krastiņš no "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” deputātu kandidātu
saraksta.
[3] 2021. gada 8. decembrī Ropažu novada domē reģistrēts deputāta Edgara Treiberga
iesniegums (reģistrēts ar Nr. RN/2021/4.1-1/2733), kur iesniedzējs norāda, ka atbilstoši 2021.
gada 12. novembra likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību
domju deputātu darbam” 9. pantā noteiktajam, ir uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai
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sadarbspējīgu sertifikātu un informē, ka ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu deputāta
pilnvaru apturēšanai. Atbilstoši augstāk minētajam var atsākt deputāta pilnvaru pildīšanu.
[4] Likuma 9. pants noteic: “Ja aizvietotais pašvaldības domes deputāts iegūst sertifikātu, viņš
nedēļas laikā uzrāda to pašvaldības vēlēšanu komisijai un iesniedz domes priekšsēdētājam
iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu. Domes priekšsēdētājs pēc tam, kad
saņēmis iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu, nekavējoties par to paziņo
pašvaldības vēlēšanu komisijai un informē deputātus nākamajā domes sēdē. Ar brīdi, kad
attiecīgā informācija sniegta domes sēdē, izbeidzas Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.
pantā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un deputāta pienākumus atsāk pildīt
aizvietotais deputāts. Ja aizvietotais deputāts bijis domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks, viņš atsāk pildīt domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata
pienākumus, ja dome nav viņu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā atbrīvojusi no
amata.”
[5] Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka:
1) likuma 9. pants noteic, ka “Ja aizvietotais pašvaldības domes deputāts iegūst sertifikātu,
viņš nedēļas laikā uzrāda to pašvaldības vēlēšanu komisijai un iesniedz domes
priekšsēdētājam iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu”,
- 2021. gada 7. decembrī deputāts Edgars Treibergs ir uzrādījis sadarbspējīgu sertifikātu
Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai;
- 2021. gada 8. decembrī Ropažu novada pašvaldībā reģistrēts Edgara Treiberga iesniegums
par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu
2) Ar brīdi, kad attiecīgā informācija sniegta domes sēdē, izbeidzas Pašvaldības domes
vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un deputāta
pienākumus atsāk pildīt aizvietotais deputāts,
domes priekšsēdētājam nākamajā domes sēdē jāsniedz informācija, ka deputāta pilnvaras
izbeidzas Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam, un deputāta pienākumus atsāk pildīt
Edgars Treibergs.

Ropažu novada pašvaldības
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

E. Rozenbaha-Kalniņa/

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne informē deputātus,
ka deputāta pilnvaras izbeidzas Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam un deputāta
pienākumus atsāk pildīt Edgars Treibergs.

Plkst.16:36 domes sēdē ierodas deputāts Haralds Burkovskis.

2.§
Par vidējā termiņa aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Ulbrokas
vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola)” īstenošanai.
Ziņo V.Paulāne
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17 (Hosams Abu Meri, Daiga Brigmane, Renāte
Gremze (balso mutiski), Signe Grūbe, Guntis Kampe,
Guntars Kniksts, Aivars Oleksāns, Vita Paulāne, Jānis
Romāns (balso mutiski), Pēteris Salenieks, Atis
Par lēmumu balso: "par" Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs(balso mutiski), Lelde
Sturme (balso mutiski), Edgars Treibergs (balso
mutiski), Ainārs Vaičulens, Ludmila Vorobjova,
Haralds Burkovskis (balso mutiski))
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par vidējā termiņa aizņēmuma
saņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Ulbrokas
vidusskolas piebūve (ēdnīca, sākumskola)”
īstenošanai."

3.§
Par aizņēmumu investīciju projektam “Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma
izbūve, Upesciemā”
Ziņo I.Abarri
17 (Hosams Abu Meri, Daiga Brigmane, Haralds
Burkovskis (balso mutiski), Renāte Gremze (balso
mutiski), Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Aivars Oleksāns, Vita Paulāne, Jānis Romāns
Par lēmumu balso: "par" (balso mutiski), Pēteris Salenieks, Atis Senkāns,
Jevgēnijs Sergejevs (balso mutiski), Lelde Sturme
(balso mutiski), Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par aizņēmumu investīciju
projektam “Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma
izbūve, Upesciemā”"

4.§
Par aizņēmumu investīciju projektam “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos”
Ziņo I.Abarri
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17 (Hosams Abu Meri, Daiga Brigmane, Haralds
Burkovskis (balso mutiski), Renāte Gremze (balso
mutiski), Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Aivars Oleksāns, Vita Paulāne, Jānis Romāns
Par lēmumu balso: "par" (balso mutiski), Pēteris Salenieks, Atis Senkāns,
Jevgēnijs Sergejevs (balso mutiski), Lelde Sturme
(balso mutiski), Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par aizņēmumu investīciju
projektam “Bitēnu ielas asfaltēšana, Berģos”"

Kārtējā domes sēde notiks 15.12.2021. plkst.15:00, videokonference Zoom platformā.
Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Protokolu sagatavoja

Ingrīda Apsīte

Sēde slēgta 16:45
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