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Par Ropažu novada prioritārajiem investīciju projektiem 2022.gadam un to
iekļaušanu aktualizētajā Investīciju plānā
Ropažu novada dome ir izskatījusi sagatavoto informāciju:
1. Pašvaldībai 2022.gadā būs iespēja ņemt aizņēmumu, līdz 1 000 000 EUR
apmērā, Valsts kasē bez sava līdzfinansējuma, lai realizētu vienu vai divus
prioritārus, augstas gatavības (projekti jārealizē 2022.gadā) investīciju
projektus. Ņemot vērā iepriekš minētos nosacījumus par prioritāriem būtu
jānosaka divi Ropažu novada pašvaldības investīciju projekti:
- Ropažu pagasta ambulances ēkas rekonstrukcija, Rīgas ielā 4a, Ropažos.
Projektēšana (Apliecinājuma karte) kopā ar būvniecību. Investīciju projekta
izmaksas 2022.gadam 400 000 EUR;
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnē, 1.kārta. Centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un NAI rekonstrukcija
Vidzemes šosejas apkārtnē, Garkalnē. Investīciju projekta izmaksas
2022.gadam 600 000 EUR.
2. Ir nepieciešams aktualizēt Garkalnes pagasta Investīciju plānu, jo:
- Investīciju plāna projektiem Nr.6, Nr.21, Nr.31 un Nr.72 Ropažu novada
pašvaldība ir izmantojusi iespēju saņemt aizdevumu Valsts kasē. Investīciju
projektam Nr.11 2021.gadā nepieciešamais finansējums ir tikai 10 000
EUR. Kopējais ietaupījums, kas novirzāms citiem investīciju projektiem
498 080 EUR;
- Saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu nepieciešams papildus finansējums 353
000 EUR investīciju projektam Nr.49 “Ūdensapgādes, kanalizācijas un
lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielās”;
- 142 280 EUR finansējums 2021.gadā nepieciešams, lai uzsāktu investīciju
projektu Nr.53 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnē,
1.kārta” (NAI rekonstrukcija un tehniskās dokumentācijas izstrāde);
- 2 800 EUR papildus finansējums 2021.gadā nepieciešams investīciju
projektam Nr.120. Papildus darbi saistībā ar asfalta seguma atjaunošanu pēc
Berģu kanalizācijas pieslēgumu izbūves.
Ropažu novada dome nolemj:

1. Iekļaut Ropažu novada Investīciju plānā 2022.gada pašvaldības prioritāros
investīciju projektus, Valsts kases aizdevuma saņemšanai ar 0% pašvaldības
līdzfinansējumu:
- Ropažu pagasta ambulances ēkas rekonstrukcija, Rīgas ielā 4a, Ropažos.
Ropažu pagasta investīciju projekts Nr.64.
- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnē, 1.kārta. Garkalnes
pagasta investīciju projekts Nr.53.
2. Aktualizēt konsolidēto Ropažu novada Investīciju plānu.
3. Lēmumu paziņot:
3.1.
Ropažu novada pašvaldības Attīstības departamenta direktorei Lindai
Čakšei, linda.cakse@ropazi.lv
3.2.
Ropažu novada Garkalnes pagasta Projektu un attīstības daļas vadītājam
G.Krievam, elektroniski uz e-pastu: gundars.krievs@ropazi.lv.
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