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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 10 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 13. maijā 

 Sēde sasaukta plkst. 15:30 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, 

Aldonis Lūkins, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Ilze Tjarve, Imants Krastiņš, 

Kristaps Bergmanis 

 

Nepiedalās: 

Deputāti – Arta Deniņa (iemesls nav zināms), Ilze Vilka (pamatdarba dēļ) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra 

Baltruka 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 

 

Sēdi atklāj plkst. 15:30 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 1 jautājums. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 

balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases KPFI projektam „Gaismas objektu nomaiņa 

Carnikavas novadā II”. 

 

1. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases KPFI projektam „Gaismas objektu 

nomaiņa Carnikavas novadā II” 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. Carnikavas novada dome 2015.gada 18.martā pieņēma lēmumu „Par projekta iesnieguma 

iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta konkursā 

(prot.Nr.4, 4.§), ar kuru uzdeva pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

piedalīties ar projekta pieteikumu „Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā II”; 

2. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gada 8.maijā pieņēma 

Lēmumu Nr.13.3/18 par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā II” (ar 

identifikācijas Nr.KPFI-13.3/18)iesnieguma apstiprināšanu;  

3. 2015.gada 15.maijā pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” no vienas puses, 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds” 

no otras puses noslēgs līgumu par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā 

II” Nr.KPFI – 13.3/18 īstenošanu, kurā norādīts, ka projekta īstenošanas termiņš ir 

2015.gada 29.maijs un projekta izmaksu attiecināmības perioda beigu datums ir 2015.gada 

29.maijs, avansa maksājums 75% apmērā no SIA „Vides investīciju fonds” ir EUR 

25 861.76. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 67 840.50, no kurām: 

- Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 53 049.77, no tām: 

o KPFI līdzekļi 65% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 34 482.35; 

o Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 35. % no Attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot EUR 18 567.42.  

4. Pamatojoties uz veikto iepirkumu „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu 

emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. 

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2015 /9/KPFI) pašvaldības aģentūra „Carnikavas 

Komunālserviss” 2015.gada 13.maijā parakstīja lēmumu par iepirkumu rezultātiem un kā 

pretendentu izvēlējās SIA „Delta EM” par ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz 

gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā  ar līguma cenu EUR 

57 825.40, bez tam PVN 21% - EUR 12 143.33, kopējo līguma summu – EUR 69 968.73.  

5. Ņemot vērā iepriekš minēto līgumu nosacījumus, Projekta kopējās izmaksas ir EUR 

69 968.73, no kurām: 

- Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 53 049.77, no tām: 

o KPFI līdzekļi 65% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 34 482.35; 

o Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 35% no Attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot EUR 18 567.42; 

- Projekta neattiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam ir EUR 14 790.73. 

Finansējums EUR 2128.23 apmērā jāsedz Carnikavas novada domei ārpus projekta 

izmaksām, paredzot līdzekļus budžeta grozījumos. 

6. Carnikavas novada domei, lai Aģentūra varētu īstenot Projektu un izpildītu ar noslēgto 

iepirkuma pakalpojuma līgumu uzņemtās saistības, Projekta līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ir nepieciešams ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu par kopējo 

summu EUR 41 978 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 

centi), tai skaitā KPFI attiecināmo izmaksu finansēšanas plūsmas nodrošināšanai EUR 

8620; EUR 18 567 Aģentūras attiecināmo izmaksu nodrošināšanai un neattiecināmo 

izmaksu nodrošināšanai EUR 14 791. 

7. KPFI aizņēmuma daļa pēc līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz dzēsta. Aizņēmuma summa 

nepieciešama projekta īstenošanai 2015.gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 

41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu, MK 25.03.2008. 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu un 

budžeta komitejas 13.05.2015. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, 

K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ:  

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/322461
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/322461


 

 

3 

1. Ņemt aizņēmumu KPFI projekta „Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā”  

īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu EUR 41 978 (četrdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 centi), uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2016. gada janvāri. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes 

budžets. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma EUR 41 978 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi 

simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 centi) saņemšanu KPFI projekta „Gaismas objektu 

nomaiņa Carnikavas novadā II” īstenošanai.  

4. Uzdot Carnikavas novada Aģentūrai sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu līdz 14.05.2015. 

sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar līguma slēgšanu starp Carnikavas novada 

domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 15:35  

  

Sēdi vadīja  ____________________ D.Jurēvica 

 

Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


