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Domes sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.
SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1.Par Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaitliskā sastāva un
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
2. Par Vangažu pilsētas plānotā budžeta 2021.gadam pieņemšanu.
3. Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada
Vangažu pilsētu.
4. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu
daļas apstiprināšanu.
Sēde sākta: 13:01
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti: deputāts Edgars Treibergs, deputāts Jānis
Romāns, deputāts Haralds Burkovskis, deputāte Ludmila Vorobjova, deputāts Jevgēnijs
Sergejevs, deputāte Renāte Gremze, deputāte Irēna Krote, deputāts Guntars Kniksts, deputāte
Signe Grūbe, deputāts Pēteris Salenieks, deputāte Iveta Vīksne, deputāts Ainārs Vaičulens,
deputāte Lelde Sturme, deputāts Atis Senkāns, deputāts Guntis Kampe, deputāte Daiga
Brigmane.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Hosams Abu Meri, deputāts Ritvars
Ziedonis.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina: datorsistēmu administrators Reinis Putniņš.
Uzaicinātās personas - Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta izpilddrektors Maksims
Griščenko, Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace
Leitāne, Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Finanšu vadības, analīzes un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Ināra Saliņa, Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta
juriste Līga Emule-Konone, Inčukalna novada ekonomists Armands Siliņš, Siguldas novada
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pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Rengarte; Stopiņu novada pašvaldības
izpilddirektore Jeļena Zarandija, Anita Strautmane Siguldas novada pašvaldības Ekonomikas
nodaļas vadītāja.
Ziņo – V.Paulāne
1.Par Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu skaitliskā sastāva un
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma:
1) 1. panta pirmo daļu, kas noteic, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta
vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes (turpmāk — dome) vēlēšanu
sagatavošanai katrā valstspilsētas pašvaldībā un novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek
izveidota attiecīgi valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija un novada pašvaldības
vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas
locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome;
2) 2. panta pirmo daļu, kas noteic, ka Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību
institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar
dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju;
3) 5.panta pirmo daļu, kas noteic, ka Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu
komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc
domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas;
4) 6. pantu, kurš nosaka:
(1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem,
kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas,
attiecīgās pašvaldības domes deputāts.
(3) Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta
kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
(4) Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus,
nevar būt vairākās komisijās.
(5) Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un
komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē;
5) 7.pantu, kurš nosaka:
(1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto
politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas
pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa).
(2) Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju
grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu
komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
6) 8.pantu, kurš nosaka, ka:
(1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par
piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra
kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu
personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.
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(2) Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam,
norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
(3) Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība,
pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības
institūcijas lēmuma.
Deputātu diskusijas domes sēdē par Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 2. panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo daļu, 6. pantu, 7.pantu, 8.pantu, atklāti balsojot:
17 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Izveidot Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Noteikt, ka Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
noteiktajā kārtībā var pieteikt līdz 2021.gada 6.augustam.
3. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai nodrošināt lēmuma
publicēšanu Ropažu novada pašvaldības mājas lapā.
2. Par Vangažu pilsētas plānotā budžeta 2021.gadam pieņemšanu.
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) Pārejas
noteikumu 18.punkts noteic, ka pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības
apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu
administrācijas pirmās sēdes tos apstiprina.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts noteic: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada
31. decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta
ietilpst Ropažu novadā.
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4. 2021.gada 1.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 2/2021 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
(prot.Nr.1, 8.§). Lai nodrošinātu iespēju Vangažu pilsētai piekrītošo budžetu nodot
Ropažu novadam, Siguldas novada pašvaldības izveidotajā apvienotajā saimnieciskā
gada budžetā, Vangažu pilsētas plānotais budžets ir izdalīts atsevišķi un pievienots kā
atsevišķs pielikums.
Deputātu diskusijas domes sēdē.
S.Grūbe – par budžeta sagatavošanu, vai ir ņemts vērā nepieciešamais finansējums
darbiniekiem, atlaišanas kompensācijām un sociāliem pabalstiem.
A.Siliņš – budžets jau no janvāra bija sadalīts atsevišķi Vangažu pilsētai un Inčukalna
novadam, sadarbībā ar Sociālo dienestu; normatīvie akti neparedz atlaišanas kompensācijas
pievienotai pašvaldībai, tas ir jāparedz pārņemošai pašvaldībai.
D.Rengarte – šo nodoto budžetu varēs precizēt līdz 31.12.2021.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likumu
“Par budžetu un finanšu vadību” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 14.punktu, atklāti balsojot
17 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Pieņem Siguldas novada Vangažu pilsētas plānoto budžetu 2021.gadam (pielikumā),
to iekļaujot Siguldas novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības Vangažu
pilsētas institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas aktā.
2. Laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību
veikt nodotā Vangažu pilsētas plānotajā budžetā ietvertās informācijas precizēšanu par
to sagatavojot un elektroniski parakstot atsevišķu pielikumu.
3. Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Finanšu vadības analīzes un
grāmatvedības nodaļai pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sagatavot
Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošos noteikumus
Nr. 2/2021 “Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
grozījumu projektu virzīšanai apstiprināšanai kārtējā domes sēdē.
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3. Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada
Vangažu pilsētu.
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā
daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma
vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas
nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu
uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts noteic: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31.
decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta
ietilpst Ropažu novadā.
4. Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību,
kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā;
5. Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā daļa noteic, ka, lai risinātu uzdevumus, kuros
ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt
pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās. Minētā likuma 95.panta otrā daļa
noteic, ka pašvaldību sadarbības līgumi slēdzami pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir
pieņemts attiecīgs domes lēmums vai arī to noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības
nolikumā.
6. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
noteikto nosacījumu izpildi, nepieciešams vienoties par sadarbību administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros un sadarbības līguma slēgšanu.
Deputātu diskusijas domes sēdē – par precizējumiem pielikumā (Siguldas novada
pašvaldības pārstāvji piekrīt precizējumiem), par šī lēmuma pieņemšanu šodien,
neatliekot to uz nākamo domes sēdi, par pašvaldības policijas lietu pārņemšanu,
par darbinieku pārņemšanu un štata vietām.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu, likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot:
17 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs,
Lelde Sturme, Edgars Treibergs, Ainārs Vaičulens,
Iveta Vīksne, Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
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"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. atbalstīt Ropažu novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz
Inčukalna novada Vangažu pilsētu;
2. noslēgt sadarbības līgumu (pielikumā).

Pielikums p.3.
SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. SNP/2021/3
“Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu pilsētu”
Siguldā
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika
zīmoga pievienošanas datums.
Siguldas novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.2, 1.§) un Siguldas novada pašvaldības
domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu
pilsētu” (prot. Nr.2, 12.§), (turpmāk – arī REORGANIZĒJAMĀ PAŠVALDĪBA)
Ropažu novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes personā, kura rīkojas
saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu “Par Ropažu novada
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (prot.Nr.1, 2.§) un Ropažu novada pašvaldības domes
2021.gada 2.jūlija lēmumu “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu
pilsētu” (prot.Nr.3, 3.§), (turpmāk – arī IEGŪSTOŠĀ PAŠVALDĪBA)
turpmāk līgumā kopā – PUSES, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.panta 1.punkta 3.apakšpunktu,
savstarpēji vienojoties, noslēdz šo sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma mērķis
1.1. PUSES, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdali pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas, apņemas savstarpēji sadarboties institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdalei.
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1.2. Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktā mērķa sasniegšanu kā vadošais partneris organizē
un nodrošina REORGANIZĒJAMĀ PAŠVALDĪBA.

2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. PUŠU pienākumi:
2.1.1. REORGANIZĒJAMĀS PAŠVALDĪBAS noteiktajā termiņā informēt par
dalību un piedalīties sanāksmēs, darba grupās un citos ar Līguma izpildi saistītos
pasākumos;
2.1.2. REORGANIZĒJAMĀS PAŠVALDĪBAS noteiktajā termiņā, par kuru
PUSES iepriekš ir vienojušās, sniegt savā rīcībā esošo informāciju Līguma
veiksmīgai izpildei.
3. Pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība
3.1. 2021.gada 2.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome un Ropažu novada pašvaldības
dome pieņem lēmumu par Inčukalna novada bāriņtiesas, Sociālā dienesta,
Dzimtsarakstu nodaļas lietvedībā esošo lietu nodošanu Ropažu novada pašvaldībai
kārtību, un sagatavo pieņemšanas nodošanas aktu:
3.1.1. Bāriņtiesas lietas, kas piekritīgas Vangažu pilsētas teritorijai, nodošanai
Ropažu novada pašvaldībai sagatavo Inčukalna novada bāriņtiesa. Lietas Ropažu
novada pašvaldībai nodod 2021.gada 5.jūlijā;
3.1.2. Sociālā dienesta lietas, kas piekritīgas Vangažu pilsētas teritorijai, nodošanai
Ropažu novada pašvaldībai sagatavo Inčukalna sociālais dienests. Lietas Ropažu
novada pašvaldībai nodod 2021.gada 5.jūlijā;
3.1.3. Dzimtsarakstu nodaļas arhīva lietas, kas piekritīgas Vangažu pilsētas
teritorijai, nodošanai Ropažu novada pašvaldībai sagatavo Inčukalna novada
dzimtsarakstu nodaļa. Lietas Ropažu novada pašvaldībai nodod 2021.gada
5.jūlijā;
3.1.4. Pārējās reorganizācijas plānā nolemjošajā daļā iekļautās iestādes tiek nodotas
pilnībā Ropažu novada pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada
10.novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas”;
3.1.5. No 2021.gada 2.jūlija pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
Ropažu novada pašvaldība nodrošina Pašvaldības policijas darbības
nepārtrauktību Vangažu pilsētā. Vangažu pilsētas teritorijai piekritīgo
administratīvo lietvedību Ropažu novada pašvaldībai nodod 2021.gada 8.jūlijā;
3.1.6. Inčukalna Administratīvās komisijas lietas, kurās lēmuma izpilde tiek turpināta
un, tās lietas, kurās uzsākts administratīvai process, kas piekritīgas Ropažu
novada pašvaldībai, nododamas Ropažu novada pašvaldībai 2021.gada 5.jūlijā.
Lietas, kurās lēmumi ir stājušies likumiskā spēkā un lēmuma izpilde ir pabeigta,
ar Nodošanas – Pieņemšanas aktu, līdz 2021.gada 8.jūlijam, nododamas
Siguldas zonālajā valsts arhīvā.
3.2. 2021.gada 2.jūlijā Siguldas novada pašvaldības dome un Ropažu novada pašvaldības
dome pieņem lēmumu par Ropažu novada pašvaldībai nepieciešamā pašvaldības
administrācijas, Sociālā dienesta, Inčukalna novada bāriņtiesas, Dzimtsarakstu
nodaļas un Inčukalna mūzikas un mākslu skolas amatu vietu, un finansējuma
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nodošanu Ropažu novada pašvaldībai, atsevišķi sadalot amatpersonām/darbiniekiem
pienākumu pildīšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus un aprīkojumu:
3.2.1. 2021.gada 5.jūlijā Siguldas novada pašvaldība nodod un Ropažu novada
pašvaldība pieņem šādas pašvaldības administrācijas amatu vietas un
finansējumu 62 000.00 euro, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu:
Nr.
Amats
Slodze Finansējums
Iekļauts Vangažu
1.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
1,0
pilsētas budžetā
2.

Sekretārs – dzīvesvietas deklarēšanas speciālists

1,0

3.

Jurists

1,0

4.

Grāmatvedis, vecākais algu grāmatvedis

1,0

5.

Grāmatvedis-kasieris

1,0

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

1,0

7.

Informācijas tehnoloģiju speciālists

1,0

8.

Teritorijas un kapu uzraugs

1,00

9.

Remontstrādnieks

1,00

10.

Labiekārtošanas strādnieks (Vangaži)

1,00

11.

Labiekārtošanas strādnieks (Vangaži)

1,00

12.

Apkopējs (Vangaži)

1,00

13.

Ēkas uzraugs (Parka iela 2, Vangaži)
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieks
Klientu apkalpošanas speciālists
Grāmatvedis
Nekustamā īpašuma nodokļu administrators
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs
Personāla speciālists

1,00

14.
15.
16.
17.
18.
19.

1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0

Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Nepieciešamais
finansējums
papildus pārceļams
no Inčukalna
pagasta budžeta uz
Vangažu pilsētas
budžetu EUR
62000,00 apmērā

3.2.2. 2021.gada 5.jūlijā Siguldas novada pašvaldība nodod un Ropažu novada
pašvaldība pieņem šādas Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu
vietas un finansējumu 16 500.00 euro, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu:
Nr.
Amats
Slodze Finansējums
Nepieciešamais
1. Sociālā dienesta vadītājs
1,0
finansējums

2.

Vecākais sociālais darbinieks

1,0

3.

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

1,0

4.

Sociālais darbinieks

1,0

5.

Sociālās palīdzības organizators

1,0

6.

Sociālais darbinieks dienas centrā

1,0

7.

Psihologs

1,0
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papildus pārceļams
no Inčukalna
pagasta budžeta uz
Vangažu pilsētas
budžetu EUR
16500.00 apmērā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā

3.2.3. 2021.gada 5.jūlijā Siguldas novada pašvaldības nodod un Ropažu novada
pašvaldība pieņem šādas bijušā Inčukalna novada pašvaldības bāriņtiesas amatu
vietas un finansējumu 15 000 euro, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu:
Nr.
Amats
Slodze Finansējums

1.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

1,0

2.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

1,0

Nepieciešamais
finansējums
papildus pārceļams
no Inčukalna
pagasta budžeta uz
Vangažu pilsētas
budžetu EUR
15000.00 apmērā
Iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā

3.2.4. 2021.gada 5.jūlijā Siguldas novada pašvaldība nodod un Ropažu novada
pašvaldība pieņem šādas Inčukalna novada dzimtsarakstu nodaļas amatu vietas
un finansējumu, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu;
3.3. Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 5.jūlijā nodod to darbinieku personas lietas,
kas ieņem 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.punktā minētās amatu vietas;
3.4. Pamatojoties uz Inčukalna novada domes lēmumu par Inčukalna mūzikas un mākslas
skolas sadalīšanu, REORGANIZĒJAMĀ UN IEGŪSTOŠĀ PAŠVALDĪBA vienojas
par Inčukalna mūzikas un mākslas skolas amata vietu, darbinieku personas lietu un
finansējuma sadali:
3.4.1. Siguldas novada pašvaldībai piekrītošās amata vietas:
Nr. Amats
Finansējums
Nepieciešamais
1. Mākslas pedagogs
finansējums tiks
2. Ģitāras spēles pedagogs
precizēts, veicot
savstarpējos
3. Klavierspēles pedagogs
norēķinus pēc
izglītības iestādes
4. Klavierspēles pedagogs
reorganizācijas
5. Klavierspēles pedagogs
pabeigšanas
6. Pūšaminstrumentu pedagogs
7. Mūzikas teorijas pedagogs
8. Flautas spēles pedagogs
9. Flautas spēles pedagogs
10. Akordeona spēles pedagogs
11. Orķestra vadītājs
3.5. Ropažu novada pašvaldībai piekrītošās amata vietas (finansējums iekļauts Vangažu
pilsētas budžetā):
Amats

1.
2.

4.

Skolas direktors
Izglītības metodiķis (0.4 slodzes
mākslas nodaļa)
Izglītības metodiķis (0.6 slodzes
mūzikas nodaļa)
Mākslas pedagogs

5.
6.

Vijoles spēles pedagogs
Klavierspēles pedagogs

3.

Amata
vietu
skaits
1.0
0.4

Slodzes

0.6

0.6

3

0,429
0,357
0,75
1.0
1,107

1
2
9

1.0
0.4

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mūzikas teorija
Ģitāras spēles pedagogs
Pūšaminstrumentu spēles pedagogs
Flautas spēles pedagogs
Sitaminstrumentu spēles pedagogs
Lietvedis
Ēkas dežurants

1
1
1
1
1
0,5
1

0.321
0,929
0,321
0,21
0,18
0,54
0.5
1.0

3.6. Par saņemtiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kas piekritīgi otrai pusei,
Puse nosūta informāciju katru darba dienu par maksājumu, un tiek veikts maksājums
reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 10.datumam;;
3.7. Par saņemtiem cita veida maksājumiem, kas piekritīgi otrai pusei, Puse nosūta
informāciju par maksājumu un tiek veikts maksājums reizi mēnesī līdz nākamā
mēneša 10.datumam;
3.8. Laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim tiek veikta nodotā Vangažu pilsētas
budžetā ietvertās informācijas precizēšana par to sagatavojot un elektroniski parakstot
atsevišķu pielikumu;
3.9. Laika periodā līdz 2022.gada 31.martam tiek veikta pieņemšanas nodošanas akta
pielikumos ietvertās informācijas precizēšana par to sagatavojot un elektroniski
parakstot atsevišķu pielikumu pie pieņemšanas nodošanas akta.
3.10.
Inčukalna novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāji no
2021.gada 1.jūlija ir 100 % Siguldas novada pašvaldība. Lai sadalītu uzņēmumu
kapitāldaļas starp diviem dalībniekiem - Ropažu novada pašvaldību un Siguldas
novada pašvaldību, jāveic šādas darbības:
3.10.1. Dalībnieks pasūta sertificēta vērtētāja vērtējumu, kas ietver:
A.
kapitāla daļu patiesās vērtības novērtējumu;
B.
kapitāla daļu sadalījumu starp Ropažu novada pašvaldību un Siguldas
novada pašvaldību saskaņā ar pamatkapitālā reģistrēto ieguldījumu lielumu
un apjomu un atbilstoši teritoriālajam sadalīšanas principam sadalāmajai
infrastruktūrai un citiem aktīviem;
3.10.2. Valdes loceklis dalībnieku kapitāldaļu reģistrā veic izmaiņas nekavējoties , bet
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. Statūtos paredz dalībniekiem
vienādas balss tiesības.
3.10.3. Līdz kapitāldaļu sadalīšanai starp Siguldas novada pašvaldību un Ropažu
novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldība konsultējas ar Ropažu
pašvaldību par darbības jomas jautājumiem, kas skar Vangažu pilsētas daļu.
3.10.4. Līdzdalības saglabāšanas izvērtējums veicams līdz 2022.gada 1.jūnijam,
piesaistot ārējo auditoru, izdevumus sedz abas pašvaldības atbilstoši kapitāldaļu
% skaitam;
3.10.5. Reorganizācija notiek saskaņā ar līdzdalības izvērtēšanas lēmumu, kuru
pieņem dalībnieki vienbalsīgi.
3.10.6. PUSES vienojas, ka statūtos tiek ierakstīts, ka dalībnieku sapulces lēmums ir
pieņemts, ja par lēmuma atbalstīšanu ir saņemtas visas dalībnieku balsis.
3.11.
Investīciju projektu ietvaros, kas attiecas uz REORGANIZĒJAMO UN
IEGŪSTOŠO PAŠVALDĪBU, puses apņemas sadarboties projektu uzraudzības
periodā rezultatīvo rādītāju un finansiālo saistību un citu līguma saistību izpildē par
katru projektu atsevišķi, ar vienošanos, kas tiek apstiprināta domes sēdēs.
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4. Datu apmaiņa un nodošanas kārtība
4.1. Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 5.jūlijā nodod pieeju saimniecisko līgumu
datiem, saimnieciskajiem līgumiem ar juridiskām personām, to atlasīšanai pēc
piekritības.
4.2. PUSES sadarbojas un izveido darba grupu, lai veiktu saimniecisko līgumu analīzi pēc
piekritības, atsevišķi izdalot līgumus, kuri piekritīgi Siguldas novada pašvaldībai un
Ropažu novada pašvaldībai. Ropažu novada pašvaldībai piekritīgie līgumi tiek nodoti
ar pieņemšanas – nodošanas aktu līdz 2021.gada 31.decembrim. Pēc informācijas
saņemšanas Siguldas novada pašvaldība nodrošina to līgumu dzēšanu un
iznīcināšanu, kas neattiecas uz tās funkciju realizāciju.
4.3. Attiecībā uz citiem datiem Siguldas novada pašvaldība, pēc informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras pārņemšanas sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību veic datu analīzi,
kā arī nodrošina piekritīgo datu nodošanu Ropažu novada pašvaldībai.
4.4. Veicot iepriekšējos punktos minētos pasākumus, Puses piemēro personas datu
aizsardzības principus, kā arī atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus,
lai nodrošināto personas datu aizsardzību.
4.5. Par datu eksporta procedūras atbildīga ir Siguldas novada pašvaldības Informācijas
tehnoloģiju nodaļa.
5. Līguma darbības laiks, grozīšanas un papildināšanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad PUSES to ir parakstījušas un ir spēkā līdz pilnīgai
pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei.
5.2. Līgumu var grozīt, apturēt Līguma darbību uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību
pēc PUŠU savstarpējas rakstiskas vienošanās.
5.3. Jebkādi grozījumi un papildinājumi pie Līguma stājas spēkā pēc tam, kad tie ir
noformēti un tos parakstījušas PUSES. Grozījumi un papildinājumi ir pievienojami
Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Kontaktpersonas
6.1. Kontaktpersonas no Siguldas novada pašvaldības puses attiecībā par Līguma izpildes
savstarpēju sadarbības koordinēšanu Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore
Jeļena Zarandija, e-pasts: jelena.zarandija@sigulda.lv, tālrunis 26343084, kā arī
Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Rengarte, e-pasts:
dace.rengarte@sigulda.lv, tālrunis: 29485313.
6.2. Kontaktpersonas no Ropažu novada pašvaldības attiecībā par Līguma izpildes
savstarpēju sadarbības koordinēšanu Ropažu novada domes Stopiņu pagasta
Administrācijas vadītāja Gunta Ozola, e-pasts: Gunta.Ozola@ropazi.lv, tālrunis:
67910518.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties uz Līguma pamata vai izrietēt no tā,
PUSES apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā (fiksējot sanāksmes protokolā) vai
savstarpējā sarakstē.
8. Nobeiguma noteikumi
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8.1. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros uz sešām lapām, pa
vienam eksemplāram katrai PUSEI. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Reorganizējamā pašvaldība
pašvaldība

Iegūstošā

Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Paulāne

Domes priekšsēdētāja Vita

4. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu
daļas apstiprināšanu.
Dome konstatē:
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk -Likums) 3.panta pirmā
daļa noteic, ka likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā
iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā
centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa
noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos
jautājumos.
2. Likuma pārejas noteikumu 14.punkts notiec: No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada
31. decembrim:1) Siguldas novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdali attiecībā uz Ropažu novada Vangažu pilsētu.
3. Atbilstoši Likuma pielikuma 32.4.punktam, bijušā Inčukalna novada Vangažu pilsēta
ietilpst Ropažu novadā.
4. Likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību,
kādā notiek pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.
5. Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju
robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN-671) 8.punkts noteic, ka
Reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina
reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā
publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās pašvaldības
domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.
6. Atbilstoši iepriekš minētajam, Siguldas novada pašvaldības Inčukalna Finanšu nodaļas
speciālisti ir sagatavojuši reorganizācijas plāna konstatējumu daļā iekļaujamo
informāciju attiecībā uz Vangažu pilsētu.
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7. 2021.gada 1.jūlijā ir pieņemts Ropažu novada pašvaldības domes lēmums “Par
Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu
daļas apstiprināšanu” (prot.Nr.1, 2.punkts).
8. 2021.gada 1.jūlijā ir pieņemts Siguldas novada pašvaldības domes lēmums “Par
reorganizācijas komisijas izveidošanu” (prot.Nr. 1; 1.punkts).
9. Reorganizācijas komisija ir izvērtējusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu un
2021.gada 2.jūlijā ar reorganizācijas komisijas lēmumu ir apstiprināts reorganizācijas
plāna lēmumu daļas projekts” (prot.Nr. 1).
10. MKN-671 13.punkts noteic, ka Reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes
lēmumu par reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā
četrus mēnešus līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām. Minēto lēmumu piecu
darbdienu laikā nosūta zināšanai administratīvo teritoriju robežu grozīšanā
iesaistītajai pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
publicēšanai tās tīmekļvietnē, kā arī publicē attiecīgo pašvaldību tīmekļvietnēs.
11. MKN-671 16.punkts noteic, ka Pēc tam kad reorganizējamās un iegūstošās
pašvaldības domes priekšsēdētāji ir parakstījuši pieņemšanas un nodošanas aktus un
nodevuši attaisnojuma dokumentu atvasinājumus, reorganizējamās pašvaldības
institūcijas, finanses, manta, tiesības un saistības pāriet iegūstošajai pašvaldībai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un
3.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas”, atklāti balsojot
16 (Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Renāte
Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Guntars
Kniksts, Irēna Krote, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Par lēmumu balso: "par" Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Lelde Sturme, Edgars
Treibergs, Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ludmila
Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Jevgēnijs Sergejevs)
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna
lēmumu daļu:
1.1.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas institūcijas (1.pielikums);
1.2.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta (2.pielikums):
1.2.1. Būves (2.pielikums – 1.saraksts);
1.2.2. Dzīvokļa īpašumi (2.pielikums – 2.saraksts);
1.2.3. Zemes vienības (2.pielikums – 3.saraksts);
1.2.4. Kustamie īpašumi (2.pielikums – 4.saraksts);
1.3.Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas saistības (3.pielikums):
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2.

3.
4.

5.

1.3.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības;
1.3.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti:
1.3.2.1.1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā;
1.3.2.1.2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta;
1.3.2.1.3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti
līgumi;
1.3.3. Īstermiņa saistības.
Pieņemt Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna lēmumu
daļā iekļautās institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības Ropažu novada
pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt Vangažu pilsētas
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pieņemšanas – nodošanas aktu.
Piecu darbdienu laikā Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta sabiedrisko
attiecību speciālistei publicēt šo lēmumu un reorganizācijas plāna konstatējumu daļu
pašvaldības tīmekļvietnē.
Piecu darbdienu laikā Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta Juridiskajai nodaļai
nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas plāna lēmumu daļu Ropažu novada pašvaldībai
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Ropažu novada domes kārtējā sēde notiks 07.07.2021. plkst.15:00 Ulbrokā, Kultūras centrā
“Ulbrokas Pērle”.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Protokolu sagatavoja

Ingrīda Apsīte

Sēde slēgta 13:43
Sēdes protokols parakstīts: 02.07.2021. plkst. 15:55
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