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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 

 
2018.gada 13.jūnijā Nr. 10 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 16.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis 
Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Imants Krastiņš, Jānis Leja, Gunita Dzene, Kristaps 
Bergmanis, Dainis Kozlovskis, Eduards Burģelis, Arta Deniņa (no plkst. 17.57) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Krišs Zvirbulis, Agnese Ģērmane 
Citi dal ībnieki:  pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs 

Dzenis, Nacionālās informācijas aģentūras “LETA” žurnāliste Katrīna 
Karzabova 

 
Sēdi atklāj plkst. 17.45. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 8 darba kārtības jautājumi. 
 
I.Krastiņš jautā, kāds ir iemesls, kāpēc aizņēmumi par 12 milj. ir jāizskata ārkārtas domes 
sēdē, ņemot vērā, ka lēmumprojekti tika saņemti iepriekšējā vakarā? 
D.Jurēvica atbild, ka informācija par ārkārtas sēdi jau tika sniegta 11.jūnijā. Vasarā 
būvniecības sezona ir ļoti īsa un, lai saņemtu finansējumu, ir jāsagatavo dokumenti. 
Minētajiem lēmumiem iepirkumi ir beigušies, tāpēc ir svarīgi lēmumu pieņemt pēc iespējas 
ātrāk. 
I.Krastiņš komentē, ka problēma ir tāda – lai varētu kvalitatīvi pildīt deputātu pienākumus ir 
jāiepazīstas ar dokumentiem. Tā kā 12 milj. aizņēmums ir liels, tad var arī pagaidīt nedēļu līdz 
kārtējai domes sēdei, lai var kārtīgi iepazīties ar dokumentiem. Tas būtu labās prakses piemērs, 
tādēļ nevar atbalstīt šādu domes sēdes darba kārtību.  
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 
9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, J.Leja,), „PRET” 5 balss (I.Krastiņš, K.Bergmanis, E.Burģelis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes 
darba kārtību: 
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1. Par iepirkuma “Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve 
Siguļos, Carnikavas novadā” rezultātu apstiprināšanu  

2. Par iepirkuma “Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība” rezultātu apstiprināšanu. 
3. Par tilta klāja seguma defektu novēršanu. 
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”. 
5. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
6. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
7. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
8. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 
 

1. § 
Par iepirkuma “Piej ūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve 

Siguļos, Carnikavas novadā” rezult ātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: J.Leja, J.Kozlovskis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa, 
G.Kozlovska 
 
Plkst. 17.57 uz domes ārkārtas sēdi ierodas deputāte A.Deniņa. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā 
arī apakšprojektu Nr.1 “Pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana visiem novada 
bērniem”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic aktivitāti A1.1.4.7 - 
Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums; 

4. Carnikavas novada dome 24.01.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 7.§) „Par 
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra“ būvniecību”. Šajā lēmumā ir 
paredzēts nodrošināt finansējumu 1 500 000,00 EUR projekta īstenošanai. 

5. Carnikavas novada domes iepirkumu komisija 28.03.2018. izsludināja iepirkumu 
„Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas 
novadā” (identifikācijas Nr. CND 2018/07). Organizējot atklātu konkursu un izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, Carnikavas novada domes iepirkumu komisija ir konstatējusi, 
ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam, kurš piedāvā 
iepirkumā iekļautos darbus veikt par 2 587 270,86 EUR, ieskaitot PVN.  

6. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildu naudas līdzekļus 1 087 
270,86 EUR līgumcenas un PVN izmaksu segšanai. 

 
J.Leja jautā, kā tika noteikta sākotnējā iepirkuma summa? 
D.Jurēvica atbild, ka sākotnēji paredzētā summa bija indikatīva – iekļaujot vidējās būvniecības 
cenas. Pēc diskutētā komitejā secinājām, ka nākotnē, izsludinot iepirkumus, cenas nemaz 
nenorādīt, bet lemt konceptuāli. Saņemot iepirkuma rezultātus būs redzamas arī īstās izmaksas. 
Salīdzinot ar citiem būvniecības objektiem, tad mūsu projekta izmaksas ir izdevīgākas. 
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I.Krastiņš komentē, ka argumenti sākotnēji bija citi, bet realitāte pierāda to, ka izmaksas ir 
krietni lielākas. Deputāts informē par līdzīgiem projektiem un būvniecībām citās Pierīgas 
pašvaldībās. Jāņem vērā, ka 85% no aptaujātajiem vecākiem norāda uz to, ka bērnudārzu vēlas 
Kalngalē nevis Siguļos. Pašreiz esam tajā brīdī, kad esam konstatējuši – Piejūras 
rekonstrukcija izmaksā nedaudz lētāk nekā jauna bērnudārza būvniecība Kalngalē. Tāpēc 
ierosinājums ir noraidīt šo lēmumprojektu, iegādāties zemi Kalngalē un būvēt jaunu 
bērnudārzu, kaut arī tas būs nedaudz dārgāk. Kā rezultātā Piejūras internātpamatskolas ēkā 
varēs izveidot pansionātu. 
D.Jurēvica norāda, ka oficiāla - domes organizēta vecāku aptauja par bērnudārza 
apmeklējuma iespējām nav veikta. Mārupē būvētais bērnudārzs ir būvēts ar Publiskās 
partnerības sadarbību, kā rezultātā izmaksas ir savādākas. Šāds scenārijs tiek izvēlēts tāpēc, jo 
pašlaik Kalngalē nav iespējas iegādāties zemi. Īstenojot Siguļu skolas pārbūvi mums pēc gada 
jau būs pieejams bērnudārzs un bērnu rinda strauji samazinātos. 
 
Deputāti diskutē par Piejūras pirmsskolas izglītības būvniecības nepieciešamību un 
lietderīgumu. 
 
J.Kozlovskis komentē, ka šis ir jautājums, kas ir jārisina steidzami. Bērnu rinda ir ļoti gara un 
tāpēc ir svarīgs laiks, lai pēc piespējas ātrāk atvērtu jaunu iestādi. Jāņem vērā, ka maksājot 
privātajām iestādēm pašvaldība tērē lielus finanšu līdzekļus. 
G.Kozlovska komentē, ka šīs diskusijas ir liekas. Carnikavas novadā bērnu rinda uz 
bērnudārzu ir liela problēma. Ja tajā gadā, kad I.Krastiņš kļuva par deputātu un neatbalstīja 
Garās ielas bērnudārza būvniecību, tad šāda problēma novadā nebūtu. Uz doto brīdī rindā ir 
261 bērns, tādēļ šis jautājums ir jārisina steidzamības kārtā. Tāpēc aicina atbalstīt šo 
lēmumprojektu. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada pašvaldības 
2015.-2021. gada attīstības programmas uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu naudas līdzekļu 1 087 270,86 EUR piešķiršanu būvprojekta “Piejūras 
internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve” īstenošanai, paredzot 
finansējumu no aizņēmuma līdzekļiem un atļaut slēgt līgumu ar „Piejūras 
internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā” 
(identifikācijas Nr. CND 2018/07) pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības.  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka vislabāk šos 3 milj. ir 
ieguldīt jauna bērnudārza būvniecībā Kalngalē, ko arī vēlās 85% no vecākiem, kas stāv rindā”. 
 

2. § 
Par iepirkuma “Modu ļu tipa ēku projekt ēšana un būvniecība” rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: J.Leja, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.). 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana 
ar naktsmītni u.c.). 

3. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. -2030. gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr. SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, 
kā arī apakšprojektus Nr.2 “Pamatskolas izglītības pakalpojuma kvalitātes un 
konkurētspējas nodrošināšana” un Nr. 3 “Vidusskolas izveidošana uz Carnikavas 
pamatskolas bāzes”. 

4. Carnikavas novada attīstības programma 2015. - 2021. gadam noteic aktivitātes A1.1.4.7 
- Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums, kā arī īpašās 
aktivitātes ĪA1.1.2 ”Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijas un paplašināšanas 
koncepcijas izstrāde”, ĪA1.4.2 “Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes 
nodrošināšana”. 

5. Carnikavas novada dome 03.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.23, 1.§) „Par 
Carnikavas pamatskolas nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanu būvniecības laikā”. 
Šajā lēmumā ir paredzēts nodrošināt finansējumu 2 300 000,00 EUR projekta īstenošanai. 

6. Carnikavas novada domes iepirkumu komisija 27.04.2018. izsludināja iepirkumu 
„Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība” (identifikācijas Nr.CND 2018/11). 
Iepirkuma rezultātā tika saņemts piedāvājums moduļu skolas ēkas tehniskā projekta 
izstrādi, būvdarbu autoruzraudzību un ēkas būvdarbus veikt par 3 496 295,00 EUR, 
ieskaitot PVN. Vienlaikus finanšu piedāvājumā pretendentiem bija jānorāda izmaksas par 
darbiem, kas nepieciešami skolas moduļu ēkas pārveidošanai par pansionātu – dienas 
centru, nosakot, ka par šīm daļām iepirkuma līguma slēgšana nav obligāta. 

7. Iepriekš minētais iepirkuma līguma projekts paredz, ka būvdarbi tiek īstenoti, pielietojot 
“projektē un būvē” būvdarbu pieeju. Efektīvai būvprojekta izstrādāšanai un, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības dalību darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 
"Deinstitucionalizācija" projektu konkursā, būtu lietderīgi pasūtīt skolas moduļu ēkas 
pārbūves par pansionātu – dienas centru projektēšanu. Projektēšanas izmaksas finanšu 
piedāvājumā ir noteiktas 108 900,00 EUR, ieskaitot PVN. 

8. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildu naudas līdzekļus 1 305 
195,00 EUR līgumcenas un PVN izmaksu segšanai. 

 
I.Krastiņš norāda, ka pieaugums ir vairāk kā 50%. Informē, ka Siguldas Valsts ģimnāzija 
līdzīgi rekonstruēja skolu un piebūvi veica paralēli mācību procesam, nodrošinot nepieciešamo 
bērnu drošību. Savukārt mūsu gadījumā, kad tika pieņemts lēmums par  moduļu iegādi, šāds 
risinājums tika noraidīts, jo to neesot iespējams veikt. Tagad, kad šis projekts ir sadārdzinājies, 
tas kļūst ļoti dārgs un neefektīvs. Tādēļ iesaku rezultātus pārvērtēt un būt elastīgiem, saprotot, 
ka moduļu izmaksas ir pārāk lielas.  
J.Leja komentē, ka vajag anulēt iepirkumu un sludināt par jaunu, jo bija tikai viens 
pretendents. Nav izvērtējams, vai vienīgais pretendents, kurš iesniedz pieteikumu, ir labākais 
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risinājums. 
D.Jurēvica norāda, ka šāda veida moduļus, kas atbilst publiskas infrastruktūras iespējām, ražo 
tikai pāris uzņēmumi. Tādēļ arī iepirkumā nav piedalījušies klasisko moduļu ražotāji. 
K.Bergmanis komentē, ka sadārdzinājums par 50% norāda uz to, ka iepirkuma procedūrā ir 
bijušas problēmas, tādēļ neatbalsta šādu lēmumu. Ir nepieciešams veikt jaunu iepirkumu, lai 
novērstu identificētās problēmas. 
E.Burģelis komentē, ja pēc šī iepirkuma moduļus plānots izmantot citām vajadzībām, tad šajā 
lēmumā nav iekļautas pārbūves izmaksas, montāžai un citām lietām. 
D.Jurēvica atbild, ka pārbūves izmaksas ir iekļautas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada pašvaldības 
2015.-2021. gada attīstības programmas uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu naudas līdzekļu 1 305 195,00 EUR piešķiršanu projekta “Moduļu tipa 
ēku projektēšana un būvniecība” īstenošanai, paredzot finansējumu no aizņēmuma 
līdzekļiem un atļaut slēgt līgumu ar „Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība” 
(identifikācijas Nr.CND 2018/11) pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības.  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka nepilnie 4 milj., kas 
aizies moduļu izveidei ir neracionāli iztērēta nauda. Mēs varējām sekot Siguldas Valsts 
ģimnāzijas rekonstrukcijas projekta pēdās un arī veikt skolas pārbūvi, paralēli mācību 
procesam, nodrošinot drošību un uz laiku iznomājot moduļus, kur mazākajām klasēm turpināt 
mācības.” 
 

3. § 
Par tilta kl āja seguma defektu novēršanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, J.Kozlovskis, I.Krastiņš, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. 2013.gada 20.jūnijā starp Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas 

Komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) un SIA “Tilts” (turpmāk – Būvuzņēmējs) tika 
noslēgts Būvdarbu līgums Nr.2013/49 par gājēju -velosipēdistu celiņa un tilta būvniecību 
pār Gauju Carnikavas novadā (turpmāk – Līgums). 

2. Līguma 14.1.punkts nosaka “BŪVUZŅĒMĒJS garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo 
darbību, atbilstību Līgumam un Būvprojektam. BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas atbildību par 
trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās 
garantijas termiņš ir 20 (divdesmit) gadi no Gala Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas brīža. Ja materiālu ražotāju dotais garantijas termiņš atšķiras no 
šajā punktā noteiktā termiņa, piemēro šajā punktā noteikto Būvdarbu garantijas termiņu.”. 

3. Sastādītie dokumenti par konstatētiem tilta klāja bojājumiem: Segto darbu akts Nr.274 
Tilta klāja montāža, spraugu hermetizācija starp margu stabiņiem un klāju, deformācijas 
šuvju nosedzošo tērauda profilu montāža. Segto darbu akts sastādīts 2014. gada 31. 
oktobrī; Defektu akts Nr.1, sastādīts 2014. gada 26. novembrī; Būvdarbu defektu akts 
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Nr.2, sastādīts 2015. gada 18. martā; Defektu akts Nr.2, sastādīts 2016. gada 8. jūlij ā; 5) 
Apsekošanas akts Nr.3, sastādīts 2016. gada 7. septembrī; Apsekošanas akts Nr.4, 
sastādīts 2017. gada 30. maijā; Apsekošanas akts Nr.5, sastādīts 2017. gada 19. decembrī. 

4. Līdz pat šim brīdim, pēc vairākkārtējiem lūgumiem, sarunu procedūrām, e-pasta sarakstes 
u.tml., nav veikta pilnībā tilta seguma nomaiņa, jo veiktais remonts nav nodrošinājis 
atbilstošu seguma kvalitāti un veiktais garantijas remonts nedeva plānoto rezultātu. 

5.  Līguma 14.10.punkts nosaka “Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nenovērš uz garantiju 
attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 
(desmit) dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem 
vai pieaicinot trešās personas un, informējot rakstiski par Būvuzņēmēju, atskaitīt 
izdevumus par šādiem remontdarbiem no ieturējuma summas, vai, ja Būvuzņēmējs ir 
iesniedzis garantijas laika garantiju bankas galvojuma formā, šajā gadījumā iesniegt 
kredītiestādei attiecīgu rēķinu”. 

6. Pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzņēmēja strīdu par defektu rašanās cēloņiem, 
Aģentūra veica tirgus izpēti un noslēdza pakalpojuma līgumu par būves-tilta klāja 
ekspertīzes veikšanu ar SIA “Inspecta”. 

7. Saskaņā ar ekspertīzes atzinumu Nr. 3-4.5.0/68588, bojājumu cēlonis ir neatbilstoša 
būvizstrādājumu kvalitāte. 

 
K.Bergmanis jautā, kāda ir paredzētā garantija šajā iepirkumā? 
D.Jurēvica atbild, ka līdzvērtīgam tilta klājumam, uzņēmums dod 15 gadu garantiju. 
K.Bergmanis jautā, vai var paredzēt, ka apmaksa par seguma nomaiņu notiek pakāpeniski, lai 
neatkārtotos esošā situācija? 
D.Jurēvica atbild, ka nosacījumus gatavos iepirkumu komisija. 
J.Kozlovskis norāda, ka jebkurā gadījumā pastāv tāda iespēja, ka arī atjaunotais segums nebūs 
pietiekoši labs. Riski ir vienmēr, tāpēc ir šis mehānisms – vērsties tiesā. 
I.Krastiņš komentē, ka pēc trīs gadu dīkstāves šis process ir iekustējies, bet nav pabeigts 
mājasdarbs. Proti, ir vajadzīgs juridisks atzinums no juridiskā biroja par to, kādā veidā 
nākotnē, vērsties ar regresijas prasību pret SIA “Tilts”, ja radīsies nākošās problēmas. Pašreiz 
netika gūta pārliecība, ka ir veikti juridiskie priekšdarbi, lai pasargātu sevi no šī riska – 
bankas garantiju paturēt tikai vienu reizi. Tāpēc pašreiz par šo lēmumu “ATTURAS”, bet ja 
mēneša laikā tiks izpildīts mājasdarbs, tad lēmumu atbalstīšu. 
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” 5 nedēļu laikā normatīvajos 
aktos noteiktajā  kārtībā organizēt un veikt iepirkumu par “Gājēju un velosipēdistu tilta 
pār Gauju, Carnikavas novads tilta klāja seguma nomaiņa”. 

2. Vērsties bankā, lai saņemtu garantijas laika garantiju bankas galvojuma formā.  
3. Defektu novēršanas īstenošanai nepieciešamo papildus finansējumu virs garantijas 

līdzekļiem paredzēt no 2019.gada budžeta, paredzamais papildus finansējums ir līdz 
100 000,00 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 

4. Sagatavot un iesniegt prasības pieteikumu tiesā par zaudējumu piedziņu no SIA “Tilts”.  
5. Atbildīgais par lēmuma 3.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma 1.,2. un 4.punktā minēto – pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktors. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
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4. § 
Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam “Uzņēmējdarb ības attīstībai 

nepieciešamās infrastrukt ūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: J.Leja, J.Kozlovskis, K.Bergmanis, P.Špakovs, I.Krastiņš, I.Lulle, D.Kozlovskis, 
G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte IP3_1 

„Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai”, uzdevums U3.1.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai”, aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

3. Carnikavas novada dome 17.08.2016. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16 2.§) 
piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā”, paredzot finansējumu 3 994 342,00 EUR (t.sk. 
2 989 155,00 EUR ERAF finansējums) 2017.- 2020. gada budžetos no aizņēmuma 
līdzekļiem. 

4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) 27.03.2018. izsludināja iepirkumu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” (identifikācijas Nr. PA 
„Carnikavas Komunālserviss” 2018/11/ERAF). Piedāvājuma cena ir 5 646 263,05 EUR 
(t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

5. Carnikavas novada dome veica sarunu procedūru “Ceļu infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada 
Garciemā un Mežgarciemā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. 
CND 2017/1). Piedāvājuma cena autoruzraudzībai ir 19 243,00 EUR (t.sk. pievienotās 
vērtības nodoklis). Būvuzraudzības paredzamā līgumcena ir 130 000,00 EUR (t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 

6. Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā” kopējais ERAF finansējums tiks piešķirts ne vairāk kā 
2 989 155,00 EUR ar atbalsta intensitāti 85% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. 

7. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildu naudas līdzekļus 
1 801 164,05 EUR. 

 
J.Leja jautā, kādi ir iespējamie projekta riski? 
D.Jurēvica atbild, ka riski ir tie paši mērķi, ja tie netiks sasniegti, piemēram, netiks izveidotas 
205 darbavietas, piesaistīti 11 uzņēmēji u.c. Plānotā nauda tiks ieguldīta infrastruktūrā un 
īstenojot projektu 3 milj. tiks saņemti no ES. 
K.Bergmanis jautā cik iedzīvotājiem būs iespējams pieslēgties pie paredzētajām 
komunikācijām? 
D.Jurēvica atbild, ka šī projekta ietvaros nebūs iespējams, bet tiks izbūvēti atzari, lai 
komunikācijas varētu būvēt pa ciema centrālajām ielām. Visi’, kas vēlēsies, pēc tam varēs 
pieslēgties pie izbūvētajām komunikācijām. 
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I.Krastiņš komentē, ka izmaksas ir palielinājušas aptuveni par 50%, un līdz šim esošie 
ieguldījumi šajā teritorijā ir 1,2 milj. EUR. Kā rezultātā kopā šis projekts izmaksā nepilnus 
7 milj. Kādā brīdī būs faktiski izsmeltas iespējas kaut ko aizņemties. Attīstot šo teritoriju pastāv 
būtisks risks, ka netiks īstenotas novada prioritātes – bērnudārzs Kalngalē un izglītības 
kvartāls. Tāpēc ir ierosinājums šo lēmumprojektu noraidīt un koncentrēties galvenajām 
prioritātēm. 
D.Kozlovskis komentē, ka ir nepieciešama nopietnāka prezentācija/vizuālizācija, lai uzņēmēji 
redzētu, ko tur ir paredzēts veidot. 
D.Jurēvica norāda, ka tāpēc tiks izbūvēta šī infrastruktūru, lai piesaistītu uzņēmējus. 
G.Miglāns komentē, ka Carnikavas novadam ar uzņēmējdarbību šobrīd ir slikti un šī ir vienīgā 
teritorija, kuru var attīstīt, ņemot vērā, ka novadā ir dabas Piejūras parki un dažādi liegumi. 
Kad tiks izbūvēta infrastruktūra, tad arī uzņēmējiem būs interesantāk iesaistīties. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021. gadam uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 10. punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu naudas līdzekļu 1 801 164,05 EUR piešķiršanu projekta 
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada 
Garciemā” īstenošanai, paredzot finansējumu no aizņēmuma līdzekļiem.  

2. Apstiprināt kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 5 795 506,05 EUR 
(t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta otro daļu izpildi – Finanšu vadības nodaļas 
vadītāju. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

5. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: J.Leja, L.Daugavietis, K.Bergmanis, A.Lūkins, E.Burģelis, J.Kozlovskis, 
D.Kozlovskis 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte IP3_1 

„Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai”, uzdevums U3.1.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai”, aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

3. Carnikavas novada dome 17.08.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16 2.§) 
piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”. 

4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) 27.03.2018. izsludināja iepirkumu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
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infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” (identifikācijas Nr. PA 
„Carnikavas Komunālserviss” 2018/11/ERAF). Piedāvājuma cena ir 5 646 263,05 EUR 
(t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

5. Autoruzraudzības summa, kas ietverta finanšu piedāvājumā ir 19 243 EUR, tai skaitā 
PVN. 

6. Būvuzraudzības paredzamā līgumcena ir 130 tūkst. EUR, tai skaitā PVN. 
7. Kopējais finansējums, kas nepieciešamas, lai īstenotu Eiropas Savienības līdzfinansēto 

projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā”, ir 5 795 506.05 EUR (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci 
tūkstoši pieci simti seši eiro, 05 santīmi). 

8. Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā” kopējais ERAF finansējums tiks piešķirts ne vairāk kā 2 989 155,00 
EUR ar atbalsta intensitāti 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

9. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas pirmo 
punktu, pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības fondu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

10. CFLA aizņēmuma daļa pēc līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz dzēsta. Aizņēmuma summa 
nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2018. un 2019.gadā. 

 
E.Burģelis komentē, ka nevar piedāvāt uzņēmējiem investēt finansējumu šajā projektā, jo nav 
redzams nekāds segums un redzējums – kā šī teritorija un projekts tiks īstenots.  
J.Kozlovskis komentē, ka būtiskais šajā lēmumā nav uzņēmēji, bet gan tas, ka ceļš iziet cauri 
Garciemam, tiek izbūvētas komunikācijas, lai piesaistītu uzņēmējus. Svarīgi, ka ieguvēji būs arī 
novada iedzīvotāji. Vienīgais risks ir šo mērķu neizpildīšana un ES līdzfinansējuma 
nesaņemšana. 
I.Krastiņš norāda J.Kozlovskis, ka šī lēmuma ietekmē netiek būvēti iekšējie tīkli, kurus varēs 
izmantot iedzīvotāji. 
J.Kozlovskis jautā K.Bergmanim, vai viņš par šo lēmumu balsotu, ja zinātu, ka visi projekta 
mērķi tiktu sasniegti? 
K.Bergmanis atbild, ka tādā situācijā balsotu “PAR”, bet šobrīd nav ticības, ka tiks īstenots 
viss tas, kas ir ierakstīts projektā – zinātnes centrs un muzeja izveidošana, ka 20 reizes dienā uz 
Mežgarciemu kursēs autobuss u.c. lietas. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. 
un 2.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu 
vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 
pirmo punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 
un galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” par kopējo 
finansējumu 5 795 506.00 EUR (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši 
pieci simti seši eiro, 00 santīmi) ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto 
procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2020. gadu. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes 
budžets. 
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3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 
Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma 5 795 506.00 EUR (pieci miljoni septiņi simti 
deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti seši eiro, 00 santīmi) saņemšanu 3.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar P/A „Carnikavas 
Komunālserviss” 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. 
 
I.Krastiņa komentrās pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo šī projekta realizācijai 
nepieciešami 7 milj., no kuriem 3 milj ir ES fondu līdzekļi. Ir liela varbūtība, ka tos mums 
atņems, jo nespēsim realizēt kritērijus. Uzskatu, ka šie 7 milj. būtiski apdraud mūsu iespējas 
realizēt galvenās prioritātes – izglītības kvartālu un bērnudārzu”. 
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Jau gadu atpakaļ par šo tika runāts, ka nepieciešams 
pie viņa strādāt, bet uz doto mirkli nekas nav. Daiga – šis nav tas projekts, kur tu domā, ka pie 
tevis uzņēmēji stāvēs rindā, lai iekļūtu tavā kabinetā un tur ar viņiem varēsi vienoties par kaut 
kādiem nosacījumiem. Šeit ir jābūt jau konkrētam piedāvājumam, lai uzņēmumiem ir skaidrs uz 
kādiem nosacījumiem, mēs esam gatavi strādāt.” 
 

6. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.). 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) 
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, 
veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 

3. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. -2030. gadam noteic 
stratēģisko projektu Nr. SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas 
nodrošināšana”, kā arī apakšprojektus Nr. 2 “Pamatskolas izglītības pakalpojuma 
kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana” un Nr. 3 “Vidusskolas izveidošana uz 
Carnikavas pamatskolas bāzes”. 

4. Carnikavas novada attīstības programma 2015. - 2021. gadam noteic aktivitātes 
A1.1.4.7 - Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums, kā 
arī īpašās aktivitātes ĪA1.1.3 ”Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija”, ĪA1.4.2 
“M ūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes nodrošināšana”. 

5. Sakarā ar to, ka Carnikavas pašvaldībā notiks Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijas 
un būvniecības darbi, kuru laikā nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu mācību procesu 
izglītojamajiem, Carnikavas novada dome 03.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu (protokols 
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Nr.23, 1.§) „Par Carnikavas pamatskolas nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanu 
būvniecības laikā”. 

6. Carnikavas novada domes iepirkumu komisija 27.0.2018. izsludināja iepirkumu 
„Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība” (identifikācijas Nr. CND 2018/11) 
pagaidu izglītības ēkas nodrošināšanai. Iepirkuma līguma projekts paredz, ka būvdarbi 
tiek īstenotie, pielietojot “projektē un būvē” būvdarbu pieeju. Efektīvai būvprojekta 
izstrādāšanai un, lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības dalību darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" projektu konkursā, būtu lietderīgi pasūtīt 
skolas moduļu ēkas pārbūves par pansionātu – dienas centru projektēšanu. 
Projektēšanas izmaksas finanšu piedāvājumā ir noteiktas 108 900,00 EUR, ieskaitot 
PVN. 

7. Organizējot atklātu konkursu un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Carnikavas novada 
domes iepirkumu komisija ir saņēmusi piedāvājumu iepirkumā iekļauts moduļu skolas 
ēkas tehniskā projekta izstrādi, būvdarbu autoruzraudzību un ēkas būvdarbus veikt par 
3 496 295,00 EUR, ieskaitot PVN. 

8. Augstāk minētais iepirkuma līguma projekts paredz, ka būvdarbi tiek īstenotie, 
pielietojot “projektē un būvē” būvdarbu pieeju. Efektīvai būvprojekta izstrādāšanai un, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības dalību darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 
"Deinstitucionalizācija" projektu konkursā, būtu lietderīgi pasūtīt skolas moduļu ēkas 
pārbūves par pansionātu – dienas centru projektēšanu. Projektēšanas izmaksas finanšu 
piedāvājumā ir noteiktas 108 900,00 EUR, ieskaitot PVN. 

9. Būvuzraudzības veikšanai aptuvenās izmaksas varētu būt līdz 50 tūkst. eiro. Paredzams, 
ka būvniecības darbi beigsies 2019.gadā. 

10. Kopējais finansējums, kurš nepieciešams moduļu ēkas būvniecības vidēja termiņa 
investīciju projektam, lai sākotnēji nodrošinātu Carnikavas izglītības kvartāla 
būvniecības laikā nepārtrauktu mācību procesu izglītojamajiem, bet pēc šīs funkcijas 
izpildes – sociālo pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, ir līdz 3 655 195 eiro.  

11. Saskaņā likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas trešo punktu 
pašvaldības var ņemt aizņēmumu izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības 
iestāžu, investīciju projektiem, sociālo iestāžu investīciju projektiem. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto 
daļu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas trešo punktu, MK 
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu moduļu ēkas būvniecības investīciju projektam 
izglītības un sociālās funkcijas nodrošināšanai no Valsts kases par kopējo summu līdz 
3 655 195 EUR  (trīs miljoni seši simti piecdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit 
pieci eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 gadi (izņemot projektēšanas darbiem – 5 
gadi), ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 
2020.gadu. 
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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 3 655 195 EUR  (trīs miljoni seši simti 
piecdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) saņemšanu vidēja 
termiņa investīciju projektam moduļu ēkas būvniecībai izglītības un sociālās funkcijas 
nodrošināšanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā 
arī apakšprojektu Nr.1 “Pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana visiem novada 
bērniem”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic prioritāti ĪP1: 
“Konkurētspējīga izglītība”, kura ietver uzdevumu ĪU1.3: “Pirmsskolas izglītības 
konkurētspējas attīstība” ar aktivitāti ĪA1.3.4: “PII būvniecība”, kur kā rezultatīvais 
rādītājs ir izveidots bērnudārzs 200 vietām rekonstruētās “Piejūras” skolas telpās. 

4. Carnikavas novada dome 24.01.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 7.§) „Par 
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra“ būvniecību”.  

5. Carnikavas novada domes iepirkumu komisija 28.03.2018. izsludināja iepirkumu 
„Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas 
novadā” (identifikācijas Nr. CND 2018/07). Organizējot atklātu konkursu un izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, Carnikavas novada domes iepirkumu komisija ir konstatējusi, 
ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam, kurš piedāvā 
iepirkumā iekļautos darbus veikt par 2 587 270,86 eiro, ieskaitot PVN.  

6.  Autoruzraudzības paredzamās izmaksas ir 9257 eiro, ieskaitot PVN, bet būvuzraudzības 
– 19 699 eiro, ieskaitot PVN.  

7. Paredzams, ka būvniecības darbi beigsies 2019.gadā. 
8.  Kopējais finansējums, kurš nepieciešams pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 

būvniecības vidēja termiņa investīciju projektam, ir 2 616 227 eiro.  
9. Saskaņā likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas daļas trešo 

punktu pašvaldības var ņemt aizņēmumu izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas 
izglītības iestāžu, investīciju projektiem. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto 
daļu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas trešo punktu, MK 
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
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saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns), „PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” būvniecības 
vidēja termiņa investīciju projektam izglītības funkcijas nodrošināšanai no Valsts kases 
par kopējo summu 2 616 227 eiro  (divi miljoni seši simti sešpadsmit tūkstoši divi simti 
divdesmit septiņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto 
procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2020.gadu. 

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 2 616 227 eiro (divi miljoni seši simti 
sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi eiro, 00 centi) saņemšanu vidēja termiņa 
investīciju projektam pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” būvniecībai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica 
 
K.Bergmanis jautā, vai šī plāna ietvaros ir paredzēts kāds finansējums un termiņš, līdz kuram 
tas ir jāizlieto? 
G.Kozlovska atbild, ka plāna mērķus ir paredzēts īstenot tuvāko trīs gadu periodā un konkrēts 
finansējums nav piesaistīts. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 
16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1 
punktu un 2016.gada 01. martā noslēgto Rīgas plānošanas reģiona un Carnikavas novada 
pašvaldības sadarbības līgumu Nr.11.14.3/4 par ES struktūrfonda projekta 
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 
īstenošanu un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta  un sociālo jautājumu komitejas 
11.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai 
nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo 
uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā). 
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2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstības risinājumus. 

3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 

4. Precizēt Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
2.redakcijas 114., 115. un 116. lpp. tabulā “Pakalpojuma nosaukums un infrastruktūras 
objekta adrese” - Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads, labojot Garā iela 20, 
Carnikava, Carnikavas novads.  

 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2018.gada 13.jūnijā plkst. 19.00. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmums uz 18 lp. 
2. Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 

Stratēģiskajā daļa uz 149 lp. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2018.gada 20.jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2018.gada 20.jūnijā 
 

 
 
 
 
  


