ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000029039
Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135
Tālr.67918666, fakss 67918385, e-pasts ropazi@ropazi.lv
AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7
Ropažu novadā
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols
2017.gada 16.maijā

Nr.8

Darba kārtība:
1. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grunts izvešanai;
2. Par ilgtermiņa aizņēmumu ceļa remontdarbiem Silakroga ciemā.
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Sēdi
vada
domes
priekšsēdētāja vietnieks:

Zigurds Blaus

Sēdē piedalās:
Ingrīda Amantova
Antons Cibuļskis
Jānis Grigaļūns
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Indulis Līdacis
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants
Mārtiņš Vimba
-

administrācijas
darbinieki:

Teritorijas plānotājs – arhitekts Ainārs Linde
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Agita Rubene
Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe

-

nepiedalās:

Klaudija Terēza Hēla (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aigars Kleins (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Vladislavs Šlēgelmilhs (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

1.§
Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grunts izvešanai
Ņemot vērā, ka Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas laikā pie vidusskolas ir uzkrājusies
grunts no būvbedres, kuras izvešanas izmaksas nav ietvertas Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas
tāmē,
Deputāts I.Gailītis izsaka priekšlikumu Ropažu novada pašvaldībai sniegt prasību tiesā pret
būvnieku par finansiāli radītajiem zaudējumiem.
Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka komentāru, ka jānoskaidro lietas apstākļi, lai varētu sniegt prasību
tiesā.
Deputāte R.Gremze izsaka priekšlikumu pieprasīt paskaidrojumu no būvuzrauga par to, kurš ir
devis rīkojumu par izrakstās grunts atstāšanu pie Ropažu vidusskolas.
Sēdes vadītājs Z.Blaus atbalsts deputātes R.Gremzes priekšlikumu un uzdod izpilddirektora p.i.
S.Grūbei risināt šo situāciju un aicina deputātus balsot par šo lēmumu,
atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, J.Grigaļūns, R.Gremze,
I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vinba, I.Amantova), „Pret” - nav,
„Atturas” – nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. No kases atlikuma uz 31.12.2017. piešķirt līdz 4 840,- EUR grunts izvešanas izdevumu
segšanai.
2. Palielināt Tautsaimniecības budžetu par 4 840,- EUR.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2017.gada
budžetā.
4. Uzdot izpilddirektora p.i. S.Grūbei pieprasīt paskaidrojumus no Ropažu vidusskolas
būvuzrauga un būvdarbu veicēja par radušos situāciju pie Ropažu vidusskolas būvdarbu
laikā.
5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i.
2.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ceļa remontdarbiem Silakroga ciemā
Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma „Ceļa remontdarbi Silakroga
ciemā”, identifikācijas Nr. RNP/2017/4, rezultātiem līgums slēgšanas tiesības piešķiramas
pretendentam, kurš iepirkumā norādītos darbus apņēmies veikt par 72 728,34 EUR bez PVN. Cena
ar PVN 21% - 88 001,29 EUR. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 60 dienas no līguma noslēgšanas
brīža.
Papildus ceļa remontdarbu veikšanai nepieciešams veikt būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Pamatojoties uz veikto cenu aptauju būvuzraudzību apņēmies veikt SIA „Būvrem” par 3 146,00 EUR,
tajā skaitā PVN 21 %. Būvuzraugs Aldis Muraško. Autoruzraudzību apņēmusies veikt projekta
izstrādātāja SIA „VCI” par 1 857,35 EUR, tajā skaitā PVN 21%. Autoruzraugs – Lauma Straume.
Kopējās izbūves un pārraudzības izmaksas ir 93 004,64 EUR.
Ņemot vērā, ka pašvaldības 2017. gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šādu darbu veikšanai un
pārraudzīšanai, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.
Uzklausot deputātu diskusiju,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, J.Grigaļūns, R.Gremze, I.Līdacis,
J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, M.Vinba, I.Amantova), „Pret”nav, „Atturas” – 1
balss (I.Gailītis).
Deputāts I.Gailītis balsojumā atturas, jo uzskata, ka Silakrogā aktuālāka ir bērnudārza
būvniecība.
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Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanai 93 000,- EUR apmērā no Valsts kases prioritāra
investīciju projekta - iepirkuma „Ceļa remontdarbi Silakroga ciemā”, identifikācijas Nr.
RNP/2017/4, īstenošanai un ar mērķi atjaunot ceļu infrastruktūru.
2. Aizņēmumu 93 000,- EUR apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 10 gadiem ar procentu likmes
fiksēšanas periodu - 1gads.
4. Aizņēmuma izņemšanas laiks 2017.gada jūlijs – 93 000,- EUR.
5. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2018.gada
jūniju.
6. Uzdot Finanšu un grāmatvedības daļai veikt atbilstošas izmaiņas pašvaldības 2017.gada
budžetā.
7. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskai un lietvedības daļai lēmumu izsniegt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.
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Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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