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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada 1.septembrī

Nr.13/21

Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes 01.09.2021.
sēdes lēmumu (protokols Nr.10/2021, p.43.)
Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/21
“Ropažu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Ropažu novads ar administratīvo centru Ulbrokā ir vienota un nedalāma
teritoriāla vienība, kuras sastāvā ietilpst: Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts
un Vangažu pilsēta.”;
2. Svītrot 6.1.apakšpunktu;
3. Svītrot 11.2.apakšpunktu;
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.35.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.35. Vēlēšanu komisija”;
5. Svītrot 17.8. apakšpunktu;
6. Svītrot 19.punktu;
7. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki (izņemot šī nolikuma
18.3.apakšpunktā norādīto vietnieku) un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī
izpilddirektors, viņa vietnieki un citi pašvaldības administrācijas darbinieki pašvaldības
budžeta ietvaros saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu atbilstoši pašvaldības
darbinieku atlīdzību reglamentējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgiem Domes
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lēmumiem, ciktāl to pieļauj Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums. Izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuru darba pienākumi tiek noteikti darba
līgumā.”;
8. Svītrot 22.6. apakšpunktā vārdus “saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju”;
9. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
“ 31.1 Slēgtā komitejas sēdē vai tās daļā tiek izskatīti jautājumi, lai aizsargātu valsts
noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai
citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.”;
10. Izteikt 38. un 39.punktu šādā redakcijā:
“38. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis komitejas sēdes
laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas
sēdes norises vietā, attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija vai valsts noteikusi
pulcēšanās ierobežojumus;
39. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un komitejas
loceklis ir reģistrējies dalībai sēdē. Videokonferences režīmā organizētajās sēdēs balsošana par
jautājumiem var notikt vai nu izmantojot kādu elektroniskās balsošanas rīku, vai, ja šāds rīks
nav pieejams, balsot video režīmā (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet u. c. video
platformā), paceļot roku, nosaucot savu balsojumu vārdiski vai citādi nepārprotami apliecinot
balsojumu. Šādā gadījumā komitejas loceklis sēdes protokolu paraksta ar drošu elektronisko
parakstu vai arī sēdes protokolu paraksta klātienē”;
11. Izteikt 57. un 58.punktu šādā redakcijā:
“57. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputāts domes sēdes laikā
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes
norises vietā, attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija vai valsts noteikusi
pulcēšanās ierobežojumus.
58. Deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises vietā, ja nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts ir
reģistrējies dalībai sēdē. Videokonferences režīmā organizētajās sēdēs balsošana par
jautājumiem var notikt vai nu izmantojot kādu elektroniskās balsošanas rīku, vai, ja šāds rīks
nav pieejams, balsot video režīmā (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet u. c. video
platformā), paceļot roku, nosaucot savu balsojumu vārdiski vai citādi nepārprotami apliecinot
balsojumu. Šādā gadījumā deputāts sēdes protokolu obligāti paraksta ar drošu elektronisko
parakstu vai arī sēdes protokolu paraksta klātienē.”;
12. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:
“69. Slēgtā domes sēdē vai tās daļā tiek izskatīti jautājumi, lai aizsargātu valsts
noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai
citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.”;
13.
Izteikt saistošo noteikumu 8.punktā minēto pielikumu šādā redakcijā (pievienots
pielikumā).
Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne/
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ropažu novada domes 2021.gada 1.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/21
“Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/21
“Ropažu novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa nosaka, ka
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju
tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 2021.gada
16.augusta vēstuli Nr. 1-18/7555 ir izteikusi iepildumus par Ropažu
novada saistošajiem noteikumiem Nr.1/21 “Ropažu novada
pašvaldības nolikums”, kā rezultātā, lai nodrošinātu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādīto trūkumu
novēršanu, nepieciešams sagatavot grozījumus saistošos noteikumus.

2.
projekta
izklāsts

Īss

Saistošie noteikumi precizē:
1) Ropažu novada administratīvā centra nosaukumu atbilstoši
satura
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un
teritoriālā iedalījuma vienības” 32. punktā noteiktajam;
2) Vēlēšanu komisija statusu – tiek noteikta kā iestāde;
3) domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
izpilddirektora kompetenci;
4) atsauci attiecībā uz tiesisko regulējumu darbinieku atlīdzības
noteikšanai;
5) nosacījumus attiecībā par deputātu balsošanu attālinātajās
domes un komiteju sēdēs;
6) jautājumus, kas skatāmi slēgtajās domes un komiteju sēdēs
vai to daļās;
7) no Ropažu novada pašvaldības administrācijas tiek izslēgta
Komercdarbības uzraudzības nodaļa.

3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības Nav attiecināms.
budžetu
4. Informācija par
plānoto
projekta Nav attiecināms.
ietekmi
uz
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uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
Nav attiecināms.
procedūrām
6. Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par
ar Nav attiecināms.

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne/
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