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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 
AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 
konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2016.gada 20. janvārī  Nr. 2 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 15:30 
Domes ārkārtas sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks ciemu attīstības un sociālo lietu jautājumos Edgars 
Sliede (līdz 1.jautājumam), domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica (no 2.jautājuma) 
Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, 
Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kristaps Bergmanis, Daiga Kalnbērziņa, Arta Deniņa, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Kārlis Eidis (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ilona 

Gotharde, Ilze Cerbule 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 15:32 

 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 6 jautājumi. 

E.Sliede aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” 3 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” 1 
balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par jauna Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 
2. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu 

3. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka ciemu attīstības un sociālo lietu 
jautājumos E.Sliedes atbrīvošanu no amata. 

4. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka uzņēmējdarbības un sadarbības ar 
Rīgas pilsētu lietu jautājumos E.Burģeļa atbrīvošanu no amata. 
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5. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka vides aizsardzības, sporta un 
izglītības lietu jautājumos R. Raimo atbrīvošanu no amata. 

6. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. 
 

1. § 
Par jauna Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām  

Ziņo: E.Sliede 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, D.Jurēvica, I.Tjarve, A.Deniņa, R.Raimo 
 
E.Sliede ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam. 
 
Deputāts Kristaps Bergmanis no politiskās partijas “Reģionu alianse” par kandidātu novada 
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Imantu Krastiņu. 
Deputāte Genovefa Kozlovska no Centriskā partijas “Latvijas Zemnieku savienība” par 
kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Daigu Jurēvicu. 
 
Citi kandidāti netiek izvirzīti. 
 
E.Sliede aicina izveidot vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju (četru deputātu sastāvā). 
 
Deputāte Daiga Jurēvica komisijai izvirza: 

1. Deputāti Evu Odziņu; 
2. Deputāti Daigu Kalnbērziņu. 

Deputāte Genovefa Kozlovska komisijai izvirza: 
1. Deputātu Rolandu Laveiķi. 

Deputāts Imants Krastiņš komisijai izvirza: 
2. Deputātu Kristapu Bergmani. 

 
E.Sliede aicina balsot par vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju, atklāti balsojot „PAR” 14 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, R.Raimo, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju četru deputātu sastāvā. 
 
Plkst. 15:30 E.Sliede izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai vēlēšanu balsu skaitīšanas komisija 
varētu sagatavot vēlēšanu zīmes atklātai balsošanai domes priekšsēdētāja amata kandidātu 
vēlēšanām. 
Plkst. 15:35 deputātiem tiek izdalītas vēlēšanu zīmes, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. 
 
D.Jurēvica komentē, ka vēlas nolikt “kara cirvjus” un piedāvāt strādāt ar prognozējamu 
programmu, ko gan ilgtermiņa stratēģijā, gan attīstības programmā kopā ar iedzīvotājiem 
deputāti ir apsprieduši vairāk kā gadu, novienojušies, un darīt to pēc labākās sirdsapziņas. 
K.Bergmanis jautā vai tas nozīmē arī to, ka tiks atcelti melīgie apgalvojumi, kas šodien ir 
parādījušies Rīgas apriņķa avīzē? 
D.Jurēvica atbild, ka šobrīd negribētu teikt, kur ir taisnība, kur nē, jo taisnība ir kaut kur pa 
vidu. Negrib nevienu nomelnot un D.Jurēvica norāda, ka vēlētāji izšķirs, kura īstenotā politika 
bija pareizā un kura nebija.  
I.Krastiņš komentē, ka tas, ka viņš vēlējies ņemt 20 miljonu kredītu neatbilst patiesībai. Deputāts 
norāda, ka no pašvaldības ar pārpalikumu kontā esam nonākuši pie 8 miljonu liela parāda. 
Iepriekšējos sešus ar pusi gadus, kamēr D.Jurēvica bija pie vadības, deklarēto iedzīvotāju skaits 
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nav palielinājies neskatoties uz to, ka esam “iegājuši” lielos parādos. Deputāts norāda, ka viņam 
ir svarīgi kā iedzīvotājam, kas domā par nākotni, redzēt vai vispār ir iespējams mums kā 
novadam attīstīties. I.Krastiņš skaidro, ka pašvaldības budžeta ienākumi nenosedz “vēdera 
vajadzības”, administratīvo aparātu un regulāros uzturēšanas izdevumus. No tā visa paliek pāri 
mazāk kā 3% attīstībai. Tas nav pieņemams un tāpēc ir jāskatās uz tālāko novada attīstību no 
divām perspektīvām. Pirmā: vai nu būtu jāsamazina visi administratīvie tēriņi, ko tērējam 
vēderam un ikdienas izdevumiem. Tas nozīmētu ļoti “sāpīgus” lēmumus, piemēram, kā atlaist 
daļu no kolektīva, kas būtu nepareizi. Tātad, ir tikai otra iespēja palielināt pašvaldības 
ieņēmumus. Tas savukārt tieši atkarīgs no deklarēto iedzīvotāju skaita. I.Krastiņš norāda, ka 
budžeta projekts ko virzīja, ir apvienojis abas lietas kopā. Apjomīga un gudra deklarēšanās 
programma, kas uzrunā iedzīvotājus, izglīto viņus un parāda likumsakarību starp viņu nodokļiem 
un deklarēšanos. Un, protams, lai tas notiktu “plika” deklarēšanās programma neder, ir 
vajadzīgi ieguldījumi infrastruktūrā. I.Krastiņš norāda, ka uzstādījums bija atjaunot tiltu starp 
iedzīvotājiem un pašvaldību. Līdz ar to šis budžeta projekts ko virzīja jaunā valdība, bija tieši ar 
šādu devīzi, deklarēšanās programma. Realizējot programmu, būtiski rezultāti un ieguvumi būs 
novērojami 2018. – 2019.gadā. Tas norādīs uz to, ka pašvaldība domā ilgtermiņā. Deputāts 
uzsver, ka reālais darbs pie budžeta ir sācies tikai pēc jaunā gada un lūdz dot jaunajai domes 
vadībai iespēju strādāt, jo par darba rezultātiem varēs spriest tikai šī gada beigās. I.Krastiņš 
uzsver, ka viņa atstādināšana no domes priekšsēdētāja amata liecina tikai par to, ka tas ir 
politisks lēmums un nekādu argumentu nav, jo jaunā valdība bija tikko uzsākusi darbu un budžeta 
projekts vēl nav apstiprināts. 
I.Tjarve komentē, ka budžeta projektā, ko tagad skatījām apgaismojums paliek tieši tāds pats kā 
bija iepriekš, tāpat ir palikusi Garā iela un  Dzirnupes iela [..] un pēkšņi it kā pēc Garciemiešu 
aptaujas ir ielikts gājēju velosipēdistu celiņš no Garciema līdz Carnikavai. Deputāte norāda, ka 
vēlas, lai Garciemā ir attīstīta infrastruktūra, jo Garciemā vissvarīgākā ir drošība no stacijas 
līdz jūrai. I.Tjarve norāda, ka pabeidzot Karlsona parka pirmo kārtu, tiktu izbūvētas 
komunikācijas un iesēta zaļa zālīte, kur katrs varētu atnākt un pasportot. I.Tjarve uzsver, ka 
vienīgais, kas varētu veicināt deklarēšanos novadā ir bērnudārzs un skola. 
E.Sliede norāda, ka patiesībā notika “muļļāšanās” ar budžetu. Deputāts uzsver, ka patiesībā 
netikām vienojušies un nevarējām vienoties par būtiskām lietām. Deputātam ir konkrēti iebildumi 
uz demokrātijas fona, jo uzskata, ka netika uzklausīts, bet gan pretēji tika vienalga pārliecināts 
par pretējo. Tāpēc arī līdz šim brīdim neesam vienojušies, jo budžeta projekta gala versijas, ko 
varētu izsūtīt deputātiem nemaz nav. Apgalvojumi ir populistiski. Vārdi neiet kopā ar darbiem. 
Deklarēšanās programma… nemaz nav un ja tāda ir, tad viņa neiet kopā ar tām lietām par ko 
mēs nevarējām vienoties.  
 
Plkst. 16:37 vēlēšanu zīmes tiek saņemtas atpakaļ un vēlēšanu balsu skaitīšanas komisija dodas 
skaitīt balsis. E.Sliede izsludina 5 minūšu pārtraukumu. 
 
Vēlēšanu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo vēlēšanu rezultātus. Izsniegtas 14 
balsošanas zīme, derīgas 13 balsošanas zīmes, nederīga 1 balsošanas zīme.  

Daiga Jurēvica – “PAR” 8 balsis (E.Odziņa, I.Tjarve, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Sliede); 
Imants Krastiņš – “PAR” 5 balsis (A.Deniņa, R.Raimo, K.Bergmanis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš). 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, kas nosaka, ka 

domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede), 
„PRET” 4 balsīm (A.Deniņa, K.Bergmanis, S.Sudraba, I.Krastiņš), „ATTURAS” 2 balsīm 
(R.Raimo, E.Burģelis), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt Carnikavas novada domes priekšsēdētāja amatā Daigu Jurēvicu. 
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2. Noteikt, ka lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
D.Jurēvica izsaka pateicību deputātiem par ievēlēšanu.  
 
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. 
 

2. § 
Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr. SN/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2013.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/11 “Carnikavas novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprin āšanu  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 
24.pantu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis), „PRET” 4 balsīm 
(I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2016/2 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2013.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 
“Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 
Ļ.Petrovskai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 
Ļ.Petrovskai likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
un mājas lapā internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

3. § 
Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka ciemu attīstības un sociālo lietu 

jautājumos E.Sliedes atbrīvošanu no amata 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā 

vārdiskās balsošanas rezultātus, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš), „PRET” 3 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot no ieņemamā amata Domes priekšsēdētāja vietnieku ciemu attīstības un sociālo 
lietu jautājumos Edgaru Sliedi. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

4. § 
Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka uzņēmējdarb ības un sadarbības 

ar Rīgas pilsētu lietu jaut ājumos E.Burģeļa atbrīvošanu no amata 
Ziņo: D.Jurēvica 
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IZSAKĀS: E.Sliede 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā 
vārdiskās balsošanas rezultātus, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis), 
„PRET” 4 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot no ieņemamā amata Domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības un 
sadarbības ar Rīgas pilsētu lietu jautājumos Eduardu Burģeli. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

5. § 
Par Carnikavas novada domes priekšsēdētaja vietnieka vides aizsardzības,  sporta  un 

izglītības lietu jautājumos R. Raimo atbrīvošanu no amata 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā 
vārdiskās balsošanas rezultātus, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis), 
„PRET” 4 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot no ieņemamā amata Domes priekšsēdētāja vietnieku vides aizsardzības sporta  
un izglītības lietu jautājumos Robertu Raimo. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
Plkst. 17:20 no ārkārtas domes sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 

 
6. § 

Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, P.Špakovs, E.Sliede, G.Kozlovska, R.Raimo 
 

Novada domes priekšsēdētājs D.Jurēvica ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka ciemu attīstības un sociālo lietu jautājumos amatam. 
 

Domes priekšsēdētājs Kristaps Bergmanis no politiskās partijas „Reģionu alianse” par 
kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputātu Robertu Raimo. 

Roberts Raimo savu kandidatūru noraida. 
Deputāts Pjotrs Špakovs no Centriskās partijas „Latvijas Zemnieku savienība” par 

kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputātu Edgaru Sliedi. 
Edgars Sliede savu kandidatūru noraida. 
Deputāts Edgars Sliede no Centriskās partijas „Latvijas Zemnieku savienība” par 

kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Genovefu Kozlovsku. 
 

Citi kandidāti netiek izvirzīti. 
 
G.Kozlovska komentē, ka Carnikavas centra projekts prioritāri ir bijis visu laiku, jo pats 
galvenais ir drošība jaunajām ģimenēm, lai viņiem ir bērnudārzs un vidusskola. Deputāte 
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norāda, ka sarunas ar Piejūras internātpamatskolas direktoru par pirmsskolas izglītības iestādes 
grupiņu atvēršanu jau tika  uzsāktas oktobra mēnesī. Bijām jau vienojušies, ka vasaras mēnešos 
telpās tiks veikts remonts, lai ar 1.septembri skolā varētu atvērt bērnudārza grupiņas.  
 
Plkst. 17:15 Daiga Jurēvica izsludina pārtraukumu, lai sekretārs varētu sagatavot vēlēšanu zīmes 
atklātai balsošanai domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu vēlēšanām. 
Plkst. 17:24 tiek izdalītas vēlēšanu zīmes, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. Balsu skaitīšanas 
komisija dodas skaitīt balsis. 
Plkst. 17:30 balsu skaitīšanas komisija paziņo vēlēšanu rezultātus. Izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes. 
Derīgas 13 vēlēšanu zīme. 
G.Kozlovska - “PAR” 9 (D.Jurēvica, D.Kalnbērziņa, R.Laveiķis, P.Špakovs, G.Kozlovska, 

I.Tjarve, R.Raimo, E.Sliede, E.Odziņa), „PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, 
S.Sudraba, K.Bergmanis).  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 

13.punktu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
„ATTURAS” 3 balsīm (R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt Carnikavas novada domes deputāti Genovefu Kozlovsku par Carnikavas novada 
domes priekšsēdētājas vietnieci. 

2. Noteikt lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētās domes priekšsēdētājas vietnieces 
mēnešalgu EUR 1926,00 (pilns darba laiks). 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
4. Domes priekšsēdētājas vietniece savas pilnvaras iegūst ar brīdi, kad stājās spēkā saistošie 

noteikumi Nr.SN/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 3.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums””. 

 
G.Kozlovska pateicas par ievēlēšanu amatā. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Apvienoto komiteju sēde notiks 26.01.2016. plkst. 14:00; 
Ārkārtas domes sēde notiks 28.01.2016. plkst. 9:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 20.janvārī plkst. 17:45 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 6 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2016/2 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2013.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/11 “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu uz 4 lp. 

 
 

Sēdes vadītāja ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 21.janvārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Birze 
Carnikava, 2016.gada 21.janvārī 
 


