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Videokonference
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes

PROTOKOLS
2021.gada 16.novembrī

Nr. 17/2021

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1.

Ziņojums par Ropažu novada pašvaldības deputātiem, kuri nav ieguvuši un uzrādījuši
sertifikātu un kandidātiem, kuri stājas tā Ropažu novada pašvaldības domes deputāta
vietā, kura pilnvaras ir apturētas uz laiku.

2.

Par Ropažu novada pašvaldības deputātu, kuri nav ieguvuši un uzrādījuši sertifikātu,
pilnvaru apturēšanu un deputātu kandidātiem, kas stājas deputātu vietā

3.

Par Ropažu novada domes 2021.gada 24.februāra lēmuma Nr.13 ,,Par Ropažu novada
pašvaldības ceļu ikdienas un periodisko uzturēšanu un deleģēšanas līguma
noslēgšanu’’ atcelšanu un pakalpojumu līguma noslēgšanu

Sēde sākta: 15:06
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti: Daiga Brigmane, Atis Senkāns, Pēteris
Salenieks, Jānis Romāns, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Guntars Kniksts, Ainārs
Vaičulens, Guntis Kampe.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti: Hoasams Abu Meri, Haralds Burkovskis,
Lelde Sturme, Iveta Vīksne, Renāte Gremze, Signe Grūbe, Irēna Krote, Edgars Treibergs,
Ritvars Ziedonis.
Sēdi vada: Priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: Lietvedības sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina: datorsistēmu administrators Mārtiņš Jirgensons.
Uzaicinātās personas - Centrālā administrācijas Izpilddirektora vietnieks Jeļena Toca, Centrālā
administrācijas Izpilddirektors Maksims Griščenko, Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka,
Stopiņu pagasta teritoriālā pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa, Juridiskais,
publisko iepirkumu un personālvadības departaments, direktora vietniece Dace Leitāne,
Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Ainārs Laurs, Juridiskais, publisko iepirkumu
un personālvadības departamenta direktors Andrs Briņķis, Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Līga
Emule-Konone, Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenā juriste Gunita Lauriņa,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Rozenbaha-Kalniņa.
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1.§
Ziņojums par Ropažu novada pašvaldības deputātiem, kuri nav ieguvuši un uzrādījuši
sertifikātu un kandidātiem, kuri stājas tā Ropažu novada pašvaldības domes deputāta
vietā, kura pilnvaras ir apturētas uz laiku.
Ziņo - Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Rozenbaha-Kalniņa:
[1] Atbilstoši 2021. gada 12. novembra likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas
deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” (turpmāk - likums) 7. pantā
noteiktajam: Pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts,
kurš līdz 2021. gada 15. novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu
komisijai sertifikātu. Pašvaldības vēlēšanu komisija tuvākajā domes sēdē ziņo par
deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu.
[2] 2021. gada 15. novembrī Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisija (turpmāk –
Vēlēšanu komisija) visiem Ropažu novada domes deputātiem nosūtīja iesniegumu “Par
sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta uzrādīšanu”, kur cita starpā tika lūgts steidzamības
kārtībā uzrādīt vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu 2021. gada 15.
novembrī Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads no plkst. 14:00
līdz 16.00, 1. stāvā 8. kabinetā. Kā arī tika noteikta iespēja sazināties un mainīt laiku, ja
norādītajā laikā nevar ierasties.
Ņemot vērā augstāk minēto, Ropažu novada vēlēšanu komisijai sertifikātu neuzrādīja
deputāti:
-

Edgars Treibergs, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA";

-

Irēna Krote, Jaunā konservatīvā partija.

[3] Atbilstīgi likuma 8. pantā noteiktajam “Uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa
vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais
kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.”
[4] Vienlaikus Vēlēšanu komisija ir apzinājusi nākamo deputāta amata kandidātu no
attiecīgā vēlēšanu saraksta, no kura ievēlēts deputāts, kuram ir ierobežotas iespējas
realizēt savas pilnvaras sertifikāta neesamības dēļ.
[5] Saskaņā ar Ropažu novada vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas rezultātiem no
kandidātu saraksta "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" nākamais kandidāts, kurš
ieguvis sertifikātu (apliecināts telefona sarunā) un ir uzaicināts stāties tā Ropažu
novada pašvaldības domes deputāta vietā kura pilnvaras ir apturētas uz laiku, ir
- Gundars Krievs, kandidāts ir atteicies stāties tā Ropažu novada pašvaldības domes
deputāta vietā, kura pilnvaras ir apturētas uz laiku (elektroniski saņemts iesniegums).
- Gundars Jankovs, kandidāts ir atteicies stāties tā Ropažu novada pašvaldības domes
deputāta vietā, kura pilnvaras ir apturētas (elektroniski saņemts iesniegums).
- Raimonds Fūrmanis, kandidāts ir atteicies stāties deputāta amatā (atteikums iesniegts
e-pastā velesanu.komisija@ropazi.lv).
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- Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš 16.11.2021. pēc Ropažu novada vēlēšanu komisijas
uzaicinājuma uzrādīja spēkā esošu, sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Kandidāts
atbilst likumā noteiktajām prasībām un ir izvirzīts stāties tā Ropažu novada pašvaldības
domes deputāta vietā, kura pilnvaras ir apturētas uz laiku no kandidātu saraksta
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".
[6] Saskaņā ar Ropažu novada Vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas rezultātiem no
kandidātu saraksta Jaunā konservatīvā partija nākamais kandidāts, kurš ieguvis
sertifikātu ir
- Ēriks Līdacis, kandidāts 15.11.2021. pēc Ropažu novada vēlēšanu komisijas
uzaicinājuma ieradās Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads un
uzrādīja spēkā esošu, sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Kandidāts atbilst likumā
noteiktajām prasībām un ir izvirzīts stāties tā Ropažu novada pašvaldības domes
deputāta vietā, kura pilnvaras ir apturētas uz laiku no kandidātu saraksta Jaunā
konservatīvā partija.
[7] Vienlaikus Vēlēšanu komisija izvērtēja kandidātu saraksta Jaunā konservatīvā
partija nākamo kandidātu, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu – Aivars Oleksāns,
kandidāts nevarēja uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

2.§
Par Ropažu novada pašvaldības deputātu, kuri nav ieguvuši un uzrādījuši sertifikātu,
pilnvaru apturēšanu un deputātu kandidātiem, kas stājas deputātu vietā
Ziņo – L.Emule- Konone
Deputātu diskusijas domes sēdē par tālāko procedūru, par komiteju darbu.
L.Emule-Konone : komitejas vadīs komiteju priekšsēdētāju vietnieki, par komitejas
locekļu darbu juristi vēl precizēs.
10 (Daiga Brigmane, Guntis Kampe, Guntars Kniksts,
Vita Paulāne, Jānis Romāns, Pēteris Salenieks, Atis
Par lēmumu balso: "par" Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs, Ainārs Vaičulens,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Ropažu novada pašvaldības
deputātu, kuri nav ieguvuši un uzrādījuši sertifikātu,
pilnvaru apturēšanu un deputātu kandidātiem, kas
stājas deputātu vietā"

3

3.§
Par Ropažu novada domes 2021.gada 24.februāra lēmuma Nr.13 ,,Par Ropažu novada
pašvaldības ceļu ikdienas un periodisko uzturēšanu un deleģēšanas līguma
noslēgšanu’’ atcelšanu un pakalpojumu līguma noslēgšanu
Ziņo – G.Lauriņa
Deputātu diskusijas par precizējumiem lēmumprojektā:
- pievienot p. “Uzdot pašvaldības izpilddirektoram M.Griščenko izskatīt, izvērtēt SIA
,,VILKME’’ 2021.gada 10.novembra iesniegumu Nr.01/8-273 ,,Par deleģēto funkciju
nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2022.gadā’’ un iesniegt priekšlikumus
2022.gada pašvaldības budžeta izstrādei”;
- ielikt atsauci pamatojumam - Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļa;
- precizēt līguma darbības termiņu līdz 31.05.2022.
Deputātiem nav iebildumu.
10 (Daiga Brigmane, Guntis Kampe, Guntars Kniksts,
Vita Paulāne, Jānis Romāns, Pēteris Salenieks, Atis
Par lēmumu balso: "par" Senkāns, Jevgēnijs Sergejevs, Ainārs Vaičulens,
Ludmila Vorobjova)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Ropažu novada domes
2021.gada 24.februāra lēmuma Nr.13 ,,Par Ropažu
novada pašvaldības ceļu ikdienas un periodisko
uzturēšanu un deleģēšanas līguma noslēgšanu’’
atcelšanu un pakalpojumu līguma noslēgšanu" ar
labojumiem

Kārtējā domes sēde notiks 01.12.2021. plkst. 15:00, videokonference zoom platformā.
Ropažu novada pašvaldības
Priekšsēdētāja

Vita Paulāne
Ingrīda Apsīte

Protokolu sagatavoja
Sēde slēgta 15:28
Protokols parakstīts 17.11.2021.
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