
  

ziņo 

Nr.3 (7) 

Maijs, 2011. 

              

 

 

 

 

 
Uzsākta mājas „Gran īti” renov ācija 
 

Pagājušā gada rudenī daudzdzīvokļu mājas „Granīti” dzīvokļu īpašnieki lēma par piedalīšanos Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda  (ERAF ) līdzfinansētajā aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

Iesniegtais projekta iesniegums tika apstiprināts un šī gada 18. martā RN SIA  „Ciemats” noslēdza līgumu ar 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)    par projekta  īstenošanu.  Aprīlī notika būvdarbu  iepirkuma 
konkurss, kurā par uzvarētāju tika atzīta personu  apvienība SIA „MIKOR” un SIA „Būvuzņēmums NR”, kas jau ir 
iesākuši darbus objektā un veic cokola siltināšanas darbus.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka „Granīti”, Ropažos ir trīs stāvu 18 dzīvokļu māja, kas  ekspluatācijā nodota 1974. 
gadā.  Siltināšanas projekta īstenošanas  
ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes : 

1. Ēkas ārdurvju un vējtvera durvju renovācija/ 
maiņa, pagraba durvju maiņa; 

2. Koka logu dzīvokļos maiņa pret PVC logiem  
3. Koka logu nomaiņa koplietošanas telpās 

 (pagrabā un kāpņu telpās) 
4. Pagraba pārseguma (griestu) siltināšana 
5. Ēkas apmales -cokola renovācija un siltināšana  
6. Gala ķieģeļu sienu siltināšana  
7. Fasādes gāzbetona sienu siltināšana  
8. Bēniņu (tehniskā stāva)  siltināšanas darbi  
9. Apkures cauruļvadu siltināšana 
10. Jumta seguma izveide ēkas jumtam un uzjum- 

teņiem. 
Renovācijas  projekta  kopējās izmaksas ir 93 tūkstoši latu.  ERAF  līdzfinansējums  plānots   38 369 lati.  RN 

SIA „Ciemats” ir noslēdzis līgumu ar AS „SEB  banka”  par projekta izmaksu kreditēšanu.  
Renovācijas darbus  iecerēts pabeigt  jau vasaras beigās, tādēļ jau  pavisam drīz Ropaži kļūs par vienu skaistu un 

siltu  māju bagātāki. 

 
Šobrīd joprojām ļoti aktuāla ir daudzdzīvokļu ēku siltināšana. Ropažos pašlaik aktīvi siltināšanas darbi notiek pie 

mājas „Granīti”. Teju, teju varētu sākties renovācija mājām „Kristāli”, Ropažos un „Priedes” 4, Silakrogā. 
Šā gada maijā Ropažu novada „Ciemats” SIA gatavo siltināšanas projektus iesniegšanai Latvijas Investīciju un 

Attīstības aģentūrai vēl 3 mājām – „Rubīni”, Zaļā iela 8, Ropažos un „Priedes” 3, Silakrogā. 
Gribētu vēl piebilst, ka šobrīd mājas apsaimniekošanā ļoti aktīvi piedalās mājas „Saulītes” iedzīvotāji. Lai gan 

māju nesiltina, tomēr maijā notikušajā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē kopā ar Ciemats pārstāvjiem viņi lēma par 
mājas jumta renovāciju. Renovācijas izmaksas tiks segtas no mājas uzkrājuma, kā arī paši iedzīvotāji ir gatavi 
papildus apsaimniekošanas maksai segt jumta nomaiņas izdevumus. 

Vēlamies, lai arī citu māju dzīvokļu īpašnieki būtu tikpat aktīvi  kā Ropažu ciema iedzīvotāji un nāktu uz 
kopsapulcēm kuplā skaitā, jo tikai kopā mēs varam vienoties un nolemt par savai mājai vajadzīgo remontdarbu  
veikšanu.  

Īpaši piedalīties kopsapulcēs tiek aicināti Mucenieku un Tumšupes ciemu iedzīvotāji, jo bez dzīvokļu īpašnieku 
lēmumiem apsaimniekotājam nav tiesību veikt jebkādus pasākumus. 

INFORM ĒJAM!!! 

Vēlamies informēt, ka tagad suņu un kaķu 
reģistrāciju, kā arī nodevu par dzīvniekiem 
Ropažu novada teritorijā var veikt Ropažu 
novada pašvaldības kasē vai interesēties pie 
veterinārārsta Arno tel. 29409338. Reģistrācijas 
žetonu izsniedz gan kasē, gan veterinārārsts. 
Suņu un kaķu reģistrēšanai un reģistrācijas 
žetona saņemšanai jāuzrāda personu apliecinošu 
dokumentu, kā arī suņa vai kaķa vakcinācijas 
apliecība.  

 


