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PROTOKOLS
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Nr. 21/2021

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1.

Par saistošo noteikumu Nr.__ ,, Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja pabalsta
sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas
piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA “Saimnieks” un PSIA “Garkalnes
Komunālserviss”, siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai”
apstiprināšanu

Sēde sākta: 16:31
Sēdē piedalās Ropažu novada domes deputāti: Lelde Sturme, Atis Senkāns, Pēteris Salenieks,

Renāte Gremze, Edgars Treibergs, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Ritvars Ziedonis,
Ludmila Vorobjova, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Iveta Vīksne, Ainārs Vaičulens Guntis
Kampe, Ritavrs Ziedonis (16:36-17:14)
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās deputāti: Daiga Brigmane, Aivars Oleksāns, Hosams Abu
Meri, Jevgēnijs Sergejevs
Sēdi vada: Priekšsēdētājs Vita Paulāne
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: Vecāka lietvede Ingrīda Apsīte.
Audio un video ierakstu nodrošina: datorsistēmu administrators Mārtiņš Jirgensons
Uzaicinātās personas- Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko, Vangažu
pilsētas teritoriālā pārvaldes Ekonomists Armands Siliņš, Juridiskais, publisko iepirkumu un
personālvadības departamenta direktors Andrs Briņķis, Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Līga
Emule-Konone, Tiesiskās uzraudzības nodaļas Galvenais juriste Aija Brutāne, Ropažu novada sociālā
dienesta vadītāja p.i. Ruta Leišavniece, Stopiņu pagasta teritoriālā pārvaldes Sabiedrisko attiecību
speciālists Inese Skrastiņa.
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1.§
Par saistošo noteikumu Nr.__ ,, Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja pabalsta
sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta iedzīvotājiem, kuriem
siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA “Saimnieks” un PSIA
“Garkalnes Komunālserviss”, siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai
segšanai” apstiprināšanu
Ziņo L.Emule-Konone
Plkst.16:36 sēde ierodas R.Ziedonis.
Notiek deputātu diskusijas.
S.Grūbe – par vairāku pušu iesaistīšanos, par darba grupu izveidi, par esošo līgumu un
turpmākajiem rēķiniem, par kapitālsabiedrības nesadalīto peļņu, par pārējiem novada
iedzīvotājiem.
V.Paulāne – domes speciālisti darbojas vairākas nedēļas un ir izskatīti vairāki
risinājumi. Šajā brīdi šie saistošie noteikumi ir likumīgais pamats atbalsam
iedzīvotājiem. Janvāri būs jādomā par vienotu atbalsta sistēmas izveidi no Sociālā
dienesta. Par S.Grūbes neiesaistīšanos problēmjautājumu risināšanā un publikācijām
sociālajos tīklos.
G.Kampe – par S.Grūbes publikācijām sociālajos tīklos un līdzdarbības trūkumu šo
jautājumu risināšanā, par vainīgo meklēšanu. Par esošās situācijas skaidrošanu
iedzīvotājiem. Par iesniegto vēstuli un norādītājiem darbiniekiem, šo darbinieku
saņemtajiem draudiem.
V.Paulāne - par laikus nesniegtajām atbildēm uz iesniegumiem, par atbilžu sniegšanu
pēc būtības uz 2020.gada vēstulēm, kas aizņem darbinieku laiku, par S.Grūbes
atbildību.
R.Ziedonis – krīzes situācijā svarīgākais ir rīkoties uzreiz, meklējot papildus
risinājumus.
V.Paulāne – atbilde uz S.Grūbes iesniegto vēstuli tiks sagatavota 10 darbadienu laikā,
par saņemtajiem paskaidrojumiem no PA “Saimnieks”. Par vājajām pusēm PA
“Saimnieks” veiktajā iepirkumā un ieteikumiem tālākai darbībai.
S.Grūbe - par personīgajiem jautājumiem, par esošo Ropažu pagasta pārvaldnieku
Z.Blauu, kurš var sniegt atbildes uz jautājumiem par bijušā Ropažu novada pašvaldības
darbību kā ilglaicīgs novada priekšsēdētājs. Par izpildvaras darbinieku nespēju pildīt
savus pienākumus.
V.Paulāne – lūdz S.Grūbi aktīvi iesaistities darbā par Ropažu HES jautājumu. S.Grūbe
piekrīt.
P.Salenieks – par vēlmi vainot atbildīgos dienestus, par iedzīvotāju spēju apmaksāt šos
rēķinus. Aicina pieņemt lēmumu un palīdzēt jau tagad.
L.Emule – Konone atbild uz S.Grūbes jautājumu par kapitālsabiedrības nesadalīto
peļņu - PSIA “Garkalnes Komunālserviss” nav nesadalītās peļņas, ko novirzīt
iedzīvotāju atbalstam. Aģentūra strādā uz pašizmaksu.
S.Grūbe lūdz nosūtīt šo faktu apliecinošus dokumentus. Jautājums par Stopiņu pagasta
un Garkalnes pagasta budžetu.
V.Paulāne - līdz gada beigām ir dalītais budžets.
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A.Siliņš – par nepieciešamās summas pārvirzīšanu no neizpildītā Attīstības plāna, kas
parādīsies jaunajā budžeta plānā.
H.Burkovskis – par lēmuma pieņemšanu dinamiski. Par finansēm un aprēķina
metodiku atbalstam.
A.Siliņš – par aprēķina metodiku, par papildus aizsardzību mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām.
R.Gremze – par ietekmi uz mājsaimniecībām.
V.Paulāne – patreiz lemjam par novembri un decembri, no javāra jāpārvirza šo atbalsta
veidu uz sociālo dienestu.
R.Gremze – paskaidrojuma rakstā jāpapildina p.5. – Klientu apkalpošanas centri un
Finanšu un grāmatvedības departaments. Par ietekmi uz uzņēmējdarbību.
L.Emule – Konone – atbalsts tiek sniegts mājsaimniecībām, saimnieciskās darbības
veicējiem ir citas atbalsta iespējas.
R.Gremze - par iespēju uzreiz iemaksāt atbalstu pakalpojuma sniedzējam.
V.Paulāne – šis variants tika skatīts, iedzīvotājiem tiek dota iespēja pašiem lemt, kā šo
atbalstu izmantot.
S.Grūbe – par publiski izskanējušo informāciju no PA “Saimnieks” direktora
J.Koponāna par rēķinu kompensēšanu.
V.Paulāne - nevaru komentēt, bet sarunas par atbalsta piešķiršanu iedzīvotājiem jau
bija uzsāktas.
S.Grūbe – par iedzīvotāju informēšanu.
V.Paulāne - tiks lūgts PA “Saimnieks” un PSIA “Garkalnes Komunālserviss” izsūtīt šo
informāciju iedzīvotājiem.
R.Ziedonis iesaka šo informāciju pievienot pie rēķina.
R.Gremze – vai šis atbalsts neatstās ietekmi uz sociālajiem pabalstiem.
R.Leišavniece – šis atbalsts netiks vērtēts pie sociālo pabalstu piešķiršanas.
I.Vīksne – par līgumsodiem.
V.Paulāne – Finanšu komitejā tiks skatīts jautājums par kavējuma naudas apturēšanu.
15 (Haralds Burkovskis, Renāte Gremze, Guntis
Kampe, Guntars Kniksts, Vita Paulāne, Jānis Romāns,
Pēteris Salenieks, Atis Senkāns, Ainārs Vaičulens, Iveta
Par lēmumu balso: "par" Vīksne, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis, Signe
Grūbe – mutisks balsojums, Lelde Sturme – mutisks
balsojums, Edgars Treibergs – mutisks balsojums)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 546 "Par saistošo noteikumu
Nr.__ ,, Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja
pabalsta sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes
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pagasta iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi
ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA “Saimnieks” un
PSIA “Garkalnes Komunālserviss”, siltumenerģijas
apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai”
apstiprināšanu" ar labojumiem

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Protokolu sagatavoja

Ingrīda Apsīte

Sēde slēgta 17:14
Sēdes protokols parakstīts: 28.12.2021.
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