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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 27.jūnijā  Nr. 13 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 17.10 
Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Rolands Laveiķis, Edgars Sliede, Ilze 
Tjarve, Eduards Burģelis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Kristaps Bergmanis, Imants 
Krastiņš, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Eva Odziņa (atrodas ārpus Latvijas), Kārlis Eidis (pamatdarbs), Sanita Sudraba 
(pamatdarbs) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Aleksejs 

Pētersons, Diāna Čūriška 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 17.10 
 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 3 darba kārtības jautājumi. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 
12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš. K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par grozījumiem 23.03.2011. lēmumā (prot. Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu Carnikavas 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. 
2. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
3. Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras 

internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanai un 
būvniecībai un nepieciešamā inventāra un mēbeļu iegādei. 
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1. § 
Par grozījumiem 23.03.2011. lēmumā (prot. Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu Carnikavas 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. ar domes 23.03.2011. lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) (turpmāk - Lēmums) ir apstiprināti 

atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) iestāžu maksas 
pakalpojumu cenrāži, tajā skaitā, pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas 
maksas cenrādis pašvaldības organizētos publiskos pasākumos, tas ir, Lēmuma 
5.pielikums, ar kuru noteikta maksa par pašvaldības zemes un citas publisku pasākumu 
norises teritorijas, neatkarīgi no īpašuma piederības, lietošanu īslaicīgai preču 
pārdošanai ielu tirdzniecībā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, atrakciju, 
loteriju, u.c. svētku un izklaides aktivitāšu īstenošanai novada pašvaldības 
administrācijas organizēto publisko pasākumu norises laikā un vietā; 

2. ar domes 23.10.2013. lēmumu (protokols Nr.21, 15.§) un 21.05.2014. lēmumu 
(protokols Nr.14, 5.§) ir izdarīti grozījumi Lēmuma 5.pielikumā „Pašvaldības zemes un 
citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis pašvaldības organizētos publiskos 
pasākumos”; 

3. līdzšinējā pieredze pašvaldības publisko pasākumu organizēšanā apliecina, ka gadu no 
gada pieaug pasākumu apmeklētāju, tirdzniecības dalībnieku, sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēju, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības izbraukuma 
tirdzniecībā veicēju, atrakciju, mārketinga un tamlīdzīgu svētku un izklaides aktivitāšu 
organizētāju skaits, kas palielina pašvaldības izdevumus ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanai un publisku pasākumu norises teritorijas uzturēšanai; 

4. lai aktualizētu maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un publisku 
pasākumu norises teritorijas lietošanu apmēru atsevišķām tirgotāju kategorijām un 
vienkāršotu līdzšinējo publisku pasākumu norises teritorijas iedalījumu zonās, kas 
vienkāršotu maksas administrēšanu, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Lēmumā, 
izsakot tā 5.pielikumu jaunā redakcijā. 

 
K.Bergmanis norāda, ka šajā lēmumā vajadzētu iekļaut to, ka pasākumiem ar 5000 un vairāk 
apmeklētājiem, pieteikšanās tirdzniecībai tiek izsludināta vienu vai divus mēnešus iepriekš. 
Kā arī elektroniski jāiesniedz tirdzniecības vietas vizualiācija 
D.Jurēvica komentē, ka 2016. gada sezonai vajadzētu apstiprināt šo cenrādi, bet par 
pieteikšanos domāt un gatavot risinājumus nākamajam gadam, jo ir ļoti daudz jautājumu kā 
to varētu īstenot. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un nolūkā veicināt saimniecisko darbību Carnikavas 
novadā, kā arī, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas priekšlikumu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 
maksu par citiem pakalpojumiem, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta 
komitejas 27.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt grozījumus 23.03.2011. lēmumā (protokols Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu 
Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”, izsakot 
lēmuma 5.pielikumu „Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis 
pašvaldības organizētos publiskos pasākumos” jaunā redakcijā (pielikums). 
 

2. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome konstatē: 
2014.gada 30.septembrī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.600 „Kārtība, 

kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos””. 

1. Lauku atbalsta dienests 06.07.2015. bija izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta 
pasākuma 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā 
atbalsta intensitāte ir 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecība, pārbūve vai 
atjaunošana. Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība (arī 
pašvaldības kapitālsabiedrība). 

2. Carnikavas novada teritorijā esošajam Laveru polderim ir piešķirts pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss, tas atrodas divu vai vairāku pašvaldību 
administratīvajā teritorijā un starp Carnikavas novada pašvaldību un Ādažu novada 
pašvaldību 2014.gada 23.aprīlī noslēgts līgums Nr.02-14.6/54 par koplietošanas 
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas kārtību. 

3. Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021. gada attīstības programma paredz 
uzdevuma U2.3.2 „Meliorācijas sistēmas atjaunošana un normatīviem atbilstoša 
hidroloģiskā režīma nodrošināšana” izpildi. Šī uzdevuma izpildei ir iespējams piesaistīt 
finansējumu iepriekš minētā konkursa ietvaros, iesniedzot projekta iesniegumu 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu 
pārbūve” (turpmāk – kopprojekts). 

4. Carnikavas novada dome 2015.gada 29.jūlija ārkārtas sēdē (protokols Nr.17, 3.§) 
nolēma iesniegt kopprojekta iesniegumu „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un 
Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve”, Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta pasākuma 4.3. „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros, 
uzņemoties visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības. 

5. Kopprojekta ietvaros paredzēts veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi 16,248 km garumā. 
Carnikavas novada teritorijā paredzēts pārbūvēt ūdensnotekas 8,540 km garumā 
(gultnes rakšanu apmēram 17 080 m3), atjaunot 49 drenu iztekas, pārbūvēt 14 caurtekas, 
izbūvēt segtu novadu ar drenāžu, kā arī izbūvēt sedimentācijas krājbaseinu. 

6. Kopprojekta kopējās izmaksas bija plānotas EUR 541 124,10 (pieci simti četrdesmit 
viens tūkstotis simtu divdesmit četri euro un 10 centi), savukārt projekta attiecināmās 
izmaksas ir plānotas EUR 447 210,00 (četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti 
desmit euro un 0 centi) apmērā. Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 
Komunālserviss” projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 348 867,20 
(trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 20 centi), no 
tiem attiecināmās izmaksas ir 288 320,00 (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs 
simti divdesmit euro un 0 centi), neattiecināmās izmaksas 60 547,20 (sešdesmit tūkstoši 
pieci simti četrdesmit septiņi euro un 20 centi). 
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7. Ņemot vērā 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 600 – projekta 
īstenošanai nav paredzēts izmaksāt avansu. 

8. 2015.gada 04.novembrī LAD izdeva Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
Nr.04.3-11/15/1919. 

9. P/a „Carnikavas Komunālserviss” iepirkuma komisija organizēja un veica iepirkumu 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; iepirkuma rezultātā noteica pretendentus: 
9.1. SIA “Valkas meliorācija” par būvdarbiem par kopējo summu EUR 351 057.72 

(trīs simti piecdesmit viens tūkstotis piecdesmit septiņi eiro, 72 centi) ar PVN, no 
kuriem 1.daļai Carnikavas novadā nepieciešami EUR 224 266.98 ar PVN (divi 
simti divdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit seši eiro, 98 centi);  

9.2.  SIA “ Firma  L4” par būvuzraudzības veikšanu par kopējo summu 13 310 ar PVN 
(trīspadsmit tūkstoši trīs simti desmit eiro, 00 centi), no kuriem Carnikavas daļai 
nepieciešami EUR 6655 (seši tūkstoši seši simti piecdesmit pieci eiro 00 centi). 

10. Lai varētu īstenot šo projektu, kopējais Carnikavas novada finansējums nepieciešams 
EUR 230 921.00 (divi simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro, 00 
centi) apmērā, tai skaitā ELFLA finansējumam (90% no attiecināmajām izmaksām) 
EUR 171 760.15; Carnikavas novada domes attiecināmajām izmaksām EUR 
19 084.46 un Carnikavas novada domes p/a “Carnikavas Komunālserviss” 
neattiecināmajām izmaksām EUR 40 077.37. 

11. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta pirmo daļu pašvaldības 
var ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
 

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 2016.gadam” 15.panta pirmo daļu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas 
27.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu pašvaldību „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas 
novadu meliorācijas sistēmu pārbūve”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta pasākuma 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros, uzņemoties 
visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības EUR 230 921.00 (divi simti trīsdesmit 
tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 7 gadi, ar Valsts 
kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2017. 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 230 921.00 (divi simti trīsdesmit 
tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro, 00 centi) saņemšanu (ELFLA) atbalsta 
pasākuma 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” īstenošanai.  

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar P/A „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz 29.06.2016. sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar līguma 
slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu. 
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5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 
 

3. § 
Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras 

internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas 
projekt ēšanai un būvniecībai un nepieciešamā inventāra un mēbeļu iegādei 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. dome 23.03.2016. pieņēma lēmumu (prot. Nr.6, 2.§) veikt pirmsskolas izglītības 
iestādes telpu Piejūras internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas projektēšanu, būvniecību un nepieciešamā inventāra un mēbeļu iegādi, 
paredzot naudas līdzekļus 30000,00 EUR, tajā skaitā, pievienotās vērtības nodoklis, no 
pašvaldības budžeta sadaļas “Piejūras internātpamatskolas rekonstrukcija”; 

2. dome 14.04.2016. noslēdza līgumu par pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras 
internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu 
un autoruzraudzību ar arhitekti Elitu Ūbeli, līguma cenu ir 1900,00 EUR (t.sk. visi 
nodokļi); 

3. domes Iepirkuma komisija 01.06.2016. izsludināja iepirkumu “Pirmsskolas izglītības 
iestādes Piejūras internātpamatskolā telpu pārbūve un piegulošās teritorijas 
labiekārtošana” (identifikācijas Nr. CND 2016/8), pretendenta, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības, piedāvāta līguma cena ir 31751,33 EUR (t.sk. pievienotās 
vērtības nodoklis);  

4. lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras internātpamatskolā  
pārbūves un piegulošās teritorijas labiekārtošanas būvdarbu būvuzraudzību, domes 
Iepirkuma komisija 08.06.2016. veica cenu aptauju. Pretendenta, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvāta līguma cena ir 545,00 EUR (t.sk. visi 
nodokļi); 

5. Piejūras internātpamatskola 15.06.2016. veica cenu aptauju par nepieciešamā inventāra 
un mēbeļu iegādi, pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
piedāvāta līguma cena ir 4986,73 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis);  

6. kopējās plānotas izmaksas par pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras 
internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu, 
būvniecību un nepieciešamā inventāra un mēbeļu iegādi sastāda 39183,06 EUR; 

7. ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildu naudas līdzekļus   9183,06 
EUR. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un saskaņā ar Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas 27.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu naudas līdzekļu 10000,00 EUR piešķiršanu pirmsskolas izglītības 
iestādes telpu Piejūras internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas projektēšanai, būvniecībai un nepieciešamā inventāra un mēbeļu 
iegādei, paredzot naudas līdzekļus no Carnikavas pašvaldības budžeta sadaļas 
“Veloceliņa projektēšana”. 

2. Apstiprināt kopējās izmaksas par pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras 
internātpamatskolā būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu, 
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būvniecību un nepieciešamā inventāra un mēbeļu iegādi līdz 40000,00 EUR (ieskaitot 
visus nodokļus). 

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Sēdi slēdz 2016.gada 27.jūnijā plkst. 17.20 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 7 lp. 
2. Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis pašvaldības 

organizētos publiskos pasākumos uz 4 lp. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 29.jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 29.jūnijā 
 


