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Ropažu novada domes ārkārtas sēdes
protokols

2015.gada 15.aprīlī

Nr.5

Darba kārtība:
1. Par vidēja termiņa aizņēmumu no Valsts kases projekta „Mēbeļu un informācijas
tehnoloģiju iegādei Ropažu novada pašvaldības vajadzībām” realizācijai
2. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros
projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” galvojumu
3. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā” galvojumu
Ropažu novada domes ārkārtas sēde notiek Sociālā dienesta centrā „Dzīpari” (Rīgas iela 13,
Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135).
Ropažu novada domes 15.04.2015. ārkārtas sēde sasaukta plkst. 1400
Ropažu novada domes 15.04.2015. ārkārtas sēde atklāta plkst. 1405
Sēdi vada domes priekšsēdētājs:

Zigurds Blaus

Sēdē piedalās:
- domes deputāti:
Antons Cibuļskis
Ivars Gailītis
Renāte Gremze
Jānis Grigaļūns
Klaudija Terēza Hēla
Indulis Līdacis
Jānis Ķezis
Modris Mucenieks
Aivars Oleksāns
Valdis Šīrants

-

administrācijas
darbinieki:

Izpilddirektors Jānis Baklāns
Administrācijas vadītāja Signe Grūbe
Juridiskās daļas vadītājs Oskars Ašmanis

-

iestāžu vadītāji:

SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis Prauliņš

-

nepiedalās:

Ingrīda Amantova (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Aigars Kleins (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Vladislavs Šlēgelmilhs (attaisnojošu iemeslu dēļ)
Mārtiņš Vimba (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Sēdi protokolē:

Personālvadības un lietvedības daļas referente Inese Vēbere

1.§
Par vidēja termiņa aizņēmumu no Valsts kases projekta „Mēbeļu un informācijas
tehnoloģiju iegādei Ropažu novada pašvaldības vajadzībām” realizācijai
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības noslēgto iepirkumu Nr. RNP/2015/1 „Mēbeļu
iegāde Zaķumuižas pamatskolai” un Nr. RNP/2015/2 „Informācijas tehnoloģiju iegāde Ropažu
novada pašvaldības vajadzībām” rezultātiem, nosakot mērķi - pašvaldības prioritāro investīciju
projektu īstenošana,
atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, I.Gailītis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- nav.
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piekrist vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanai EUR 54 900,00 no Valsts kases iepirkumu
Nr. RNP/2015/1 „Mēbeļu iegāde Zaķumuižas pamatskolai” un Nr. RNP/2015/2
„Informācijas tehnoloģiju iegāde Ropažu novada pašvaldības vajadzībām” realizācijai,
nosakot aizņēmuma mērķi - pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošana.
2. Aizņēmumu EUR 54 900,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
3. Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi 3 gadiem ar fiksēšanas periodu
ik pēc 1gada.
4. Aizņēmuma izņemšana sākot ar 2015.gada jūniju.
5. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 3 gadi, pamatsummas atmaksu sākot ar 2016.gada
janvāri.

2.§
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” galvojumu
Pamatojoties uz noslēgto līgumu „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un
Eiropa Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu
novada Zaķumuižas ciemā”, ievērojot likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu un
25.03.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” noteikumus,
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Sēdes vadītājs Z.Blaus izsaka savu komentāru, ka visiem ir zināms, ka norisinās
ūdenssaimniecības projekts, un, lai SIA „Vilkme” varētu pabeigt šo projektu, ir jāņem kredīts,
līdz ar to ir nepieciešams Ropažu pašvaldības galvojums.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis jautā, cik liels ir
paredzēts tarifa izmaiņas.
Deputāts V.Šīrants atbild, ka provizoriskais aprēķins tarifam, ņemot vērā kredītu, ja tas tiks
sadalīts uz 15 gadiem, atlikusī summa 75 000 EUR, kas SIA „Vilkme” ir jāatmaksā, kā arī ņemot
vērā, ka nav zināms, kāds tiks noslēgts līgums ar Valsts kasi, kāda būs procentu likme,
orientējuši tarifs varētu būt uz 12-13%.
Deputāte R.Gremze izsaka savu komentāru, kad tika gatavots projekta pieteikums tur bija
norādīts pēc nodošanas tarifa pieaugums 20%.
Deputāts V.Šīrants atbild, jā, bet ņemot vērā, ka situācija ir tāda, kāda tā ir, aprēķinot to, ka
kredīts tiks ņemts uz 15 gadiem, sadalot to summu, tad pieaugums sanāk ap 12-13%.
Deputāte R.Gremze jautā, ka konkrēti nākamos 15 gadus nekādus uzlabojumus nebūs
nepieciešams veikt Zaķumuižā.
Deputāts V.Šīrants atbild, ka, ja būs iespēja piedalīties Eiropas projektos, tad tas viss ir jāizvērtē
un jāskatās.
Deputāte K.T.Hēla precizē informāciju, cik saprotams, viss jau notiek un tā nauda ir
nepieciešama.
Sēdes vadītājs Z.Blaus turpina tālāk, ka savādāk projekts netiks realizēts, Eiropas nauda būs
jāatgriež atpakaļ.
Deputāte R.Gremze jautā, kurā brīdī tika zināms, ka pašvaldībai būs jāgalvo.
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis atbild, ka pēc
iepirkuma procedūras un pēc līguma ar uzņēmuma noslēgšanas.
[..]
Deputāte R.Gremze jautā, ka tas, kas attiecās uz SIA „Vilkme”, ka Zaķumuižas ciemā viss būs
kārtībā un nebūs nepieciešama turpmākajos gados ūdensvadu rekonstrukcija, kanalizācijas
sistēmas rekonstrukcija.
Deputāts V.Šīrants atbild, ka ūdensvadi SIA „Vilkme” ar saviem spēkiem 80-90% ir nomainīti,
kanalizācija un tīkli ir normālā stāvoklī, bet jebkurā gadījumā no avārijām nevar izvairīties.
Attīrīšanas iekārtās, kas bija vislielākā bēda, kur arī bija daudz aizrādījumu no Rīgas, šajā
situācijā arī būs atrisināts. Ņemot vērā, ka nebija ūdenstornis, šī projekta ietvaros ir otrā
pacēluma rezervuāri, otrā pacēluma sūkņi, kas nodrošinās piektajos stāvos vienmērīgu ūdens
spiedienu, un projekta ietvaros ir paredzēta divu pārsūknētavu pilnīga rekonstrukcija.
Atdzelžošana šajā projektā nav ietverta, kas uzlabotu ūdens kvalitāti, atdzelžošanas iekārtas bija
uzstādītas pirms vairākiem gadiem. Šajā situācijā cerība ir, ka ūdens kvalitāte uzlabosies,
rekonstruējot pārsūknētavas.
Deputāte R.Gremze jautā, kurā brīdī tiks informēti iedzīvotāji par tarifu pieaugumu.
Deputāts V.Šīrants atbild, ka tajā brīdī, ka tiks noslēgts līgums ar Valsts kasi, tad, kad konkrēti
būs zināma, kāda būs procentu likme, tad precīzi tiks aprēķināti jaunie tarifi.
Deputāte R.Gremze jautā, vai jaunajiem tarifiem būs detalizēti aprēķini.
Deputāts V.Šīrants atbild, ka jā, būs detalizēti aprēķini.
Uzklausot deputātu diskusijas, sēdes vadītājs Z.Blaus aicina deputātus balsot,
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(I.Gailītis).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sniegt galvojumu SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr.40103073411, Ropažu novada
pašvaldības daļu skaits – 100%, Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumam EUR 119 000,00
apmērā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047
„Ūdenssaimniecības
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2.
3.
4.
5.
6.

infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” realizācijai ar paredzēto
atmaksas termiņu - 15 gadi.
SIA „Vilkme” Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma atmaksu paredzēt sākot ar 2016.gada
janvāri.
SIA „Vilkme” Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu
likmi 15 gadiem ar fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada.
Noteikt Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma izņemšana sākot ar 2015.gada jūniju.
Galvojumu EUR 119 000,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
Noteikt, ka galvojuma līgumu var parakstīt tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes lēmuma, ar kuru atbalstīts pašvaldības lēmums sniegt
galvojumu par SIA „Vilkme” aizņēmumu.

3.§
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā” galvojumu
Pamatojoties uz noslēgto līgumu „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un
Eiropa Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” projektam Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/195/070 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu
novada Silakroga ciemā”, ievērojot likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu un 25.03.2008.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” noteikumus,
Deputāte R.Gremze jautā, kāds ir ūdensvadu stāvoklis Silakroga ciemā.
RN „Ciemats” SIA valdes loceklis A.Prauliņs atbild, ka šī projekta ietvaros ir paredzēts
rekonstruēt attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens atdzelžošanas iekārtas,
rezervuārus, otrā pacēluma sūkņus. Šī projekta ietvaros ūdens trases netiek rekonstruētas.
Deputāte R.Gremze jautā, kāpēc.
RN „Ciemats” SIA valdes loceklis A.Prauliņs atbild, ka sākotnēji tika izstrādāts tehniski
ekonomiskais pamatojums, kurš tika rēķināts tā, lai iekļautos tajā summā, kāds bija pieejams šim
projektam un izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu tika iekļautas šīs komponentes, kuras
var izpildīt.
Deputāte R.Gremze jautā, vai tuvāko 15 gadu laikā tiek plānota ūdensvadu rekonstrukcija.
RN „Ciemats” SIA valdes loceklis A.Prauliņs atbild, ka ir iespējami remonti.
[..]
Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos A.Cibuļskis izsaka savu
komentāru, ka šādiem projektiem maksimālais pieejamais finansējums bija 425 000 Lati. Tajā
brīdī iesniedzot sagatavotu tehniski ekonomisko pamatojumu, bija nepieciešams saskaņojums ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, viņi skatījās vājāko posmu katrā ciematā,
konkrēti par Silakrogu, tās bija attīrīšanas iekārtas un atdzelžošanas iekārtas.[..] Šajā summā
varēja iekļauties tikai ar to, ko iekļāva, ūdensvadu rekonstrukcijas darbiem nepietika naudas.
[..]
Deputāte R.Gremze, debatējot par Ropažu ciema ūdenssaimniecības projekta realizāciju, aicina,
pirms lēmuma virzīšanas, izvērtēt un iedziļināties šajā projektā pēc būtības, un nepieļaut
situāciju kāda bija līdz šim. Jo visiem labi zināms, cik sliktā stāvoklī ir ūdensvada pazemes
sistēmas Ropažu novadā, un, kad tika gatavoti TEP (tehniski ekonomiskie pamatojumi),
pašvaldība virzīja tieši pirmajā kārtā ūdensvadu nomaiņu, taču tagad izrādās, ka kāds ir procesa
gaitā mainījis prioritātes un nu ūdensvadu nomaiņa vairs nav paredzēta šajā kārtā Ropažu ciemā,
bet Eiropas fondu piesaistes finansējums līdz 2020.gadam vairs neparedz ūdenssaimniecību
projektu līdzfinansēšanu ciemos līdz 2000 iedzīvotājiem, līdz ar to Ropažu ciemam nav cerību
tikt pie ūdensvadu rekonstrukcijas. Lūdzu skaidrot situāciju pirms Ropažu ciema galvojuma
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virzības uz domi, kā arī veikt padziļinātu izmeklēšanu, lai sauktu pie atbildības atbildīgās
amatpersonas. [..].
atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (Z.Blaus, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns, K.T.Hēla,
I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants) „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss
(I.Gailītis).
Ropažu novada dome nolemj:
1. Sniegt galvojumu RN „Ciemats” SIA, reģistrācijas Nr.40003237420, Ropažu novada
pašvaldības daļu skaits – 100%, Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumam EUR 123 900,00
apmērā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/195/070
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Ropažu novada Silakroga ciemā” realizācijai ar paredzēto
atmaksas termiņu - 15 gadi.
2. RN „Ciemats” SIA Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma atmaksu paredzēt sākot ar
2016.gada janvāri.
3. RN „Ciemats” SIA Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto
procentu likmi 15 gadiem ar fiksēšanas periodu ik pēc 1gada.
4. Noteikt Valsts kases ilgtermiņa aizņēmuma izņemšana sākot ar 2015.gada jūniju.
5. Galvojumu EUR 123 900,00 apmērā garantēt ar Ropažu novada pašvaldības budžetu.
6. Noteikt, ka galvojuma līgumu var parakstīt tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma, ar kuru atbalstīts pašvaldības
lēmums sniegt galvojumu par RN „Ciemats” SIA aizņēmumu.
Ropažu novada domes 15.04.2015. ārkārtas sēde slēgta plkst. 1445.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs,
sēdes vadītājs

Z.Blaus

/ _______________________ /
datums

Inese Vēbere

Protokolists
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