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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Nr. 15 
   

Carnikavā, Carnikavas nov.     2014. gada 11.jūnijā  
    Sēde sasaukta plkst. 15:30 
  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 

Piedalās: 
deputāti: Pjotrs Špakovs, Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Daiga Kalnbērziņa, Roberts 

Raimo, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Imants Krastiņš, Arta Deniņa, Ilze Vilka (no 
plkst. 15:32) 

Nepiedalās: 
deputāti:   Rolands Laveiķis (attaisnoti), Eduards Bogdanovs (attaisnoti), Edgars Sliede 

(attaisnoti), Kristaps Bergmanis (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē klātesošas personas: Izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Finanšu vadības nodaļas 

vadītāja Ingūna Lulle, Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde, preses 
sekretāre Sandra Baltruka, p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors Ivars 
Elksnis, p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktora vietnieks Gunārs Dzenis  

 

D.Jurēvica atklāj domes ārkārtas sēdi plkst. 15:30. 
D.Jurēvica informē, ka deputāts Eduards Bogdanovs iesniedzis iesniegumu par deputāta 
pilnvaru nolikšanu uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 
 

D.Jurēvica ierosina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  
Atklāti balsojot „par” 10 bals īm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, R.Raimo, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš), „pret” nav bals īm, „atturas” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par grozījumiem 24.01.2014. zemes nomas līgumā Nr. 02-14.3/4. 
2. Par transformatoru apakšstacijas KTA-310 „Stacija Gauja”, Carnikavas novadā, 

pārvietošanas būvdarbiem papildu naudas līdzekļu piešķiršanu. 
3. Par līguma slēgšanu par dzejnieka O.Vācieša pieminekļa uzstādīšanu un kapavietas 

labiekārtošanu.  
4. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
5. Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus. 
6. Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus. 
7. Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus. 
8. Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus. 
9. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumā (prot.Nr.10, 9.§).  
10. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.  
 
Plkst.15:32 uz domes ārkārtas sēdi ierodas deputāte I.Vilka. 
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1.§ 
Par grozījumiem 24.01.2014. zemes nomas līgumā Nr. 02-14.3/4 

 
Ziņo: D.Jurēvica 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1) dome uzsākusi Carnikavas novadā izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu un tiltu pār Gauju. 
Tilts savienos Carnikavas novada Gaujas un Carnikavas ciemus. Gājēju - velosipēdistu 
celiņa un tilta pār Gauju Carnikavas novadā tehniskais projekts 29.12.2011. akceptēts 
Carnikavas novada domes būvvaldē (turpmāk – tehniskais projekts); 

2) saskaņā ar tehnisko projektu gājēju un velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju būvniecība 
notiek arī Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā piederošajos 
nekustamajos īpašumos, kuri saskaņā ar atzīmēm zemesgrāmatā pilnībā atrodas dzelzceļa 
nodalījuma joslā: 

a) „Stacija „Gauja””, Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 002 0100, sastāvā ietilpstošās 
zemes vienības 17,28 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1605, daļā 2539 
m2 platībā; 

b) „Stacija „Carnikava””, Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 004 0136, sastāvā 
ietilpstošā zemesgabala 13,27 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0525, 
daļā 241 m2 platībā; 

3) nolūkā izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu, tiltu pār Gauju un piebraucamo ceļu, starp 
domi, kā nomnieku, un Valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”, kā iznomātāju, 
24.01.2014. noslēgt zemes nomas līgums (domes līguma reģistrācijas Nr. 02-14.3/4; Valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” līguma reģistrācijas Nr. L-390/2014) par nekustamo 
īpašumu „Stacija „Gauja””, Carnikavas novads, un „Stacija „Carnikava””, Carnikavas 
novads, sastāvā ietilpstošo zemes vienību daļu 2780 m2 kopplatībā nomu (turpmāk –
Līgums); 

4) Līgumā noteiktais zemes vienību daļu 2780 m2 kopplatībā iznomāšanas mērķis ir gājēju un 
velosipēdistu celiņa būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana. Līgums stājas spēkā ar 
parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 31.12.2018. Līgums noslēgts pamatojoties uz domes 
22.01.2014. lēmumu „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” gājēju 
– velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju būvniecībai” (prot. Nr.2, 8.§) (turpmāk – Lēmums). 
Lēmums paredz izteikt priekšlikumus kompetentām institūcijām par norādītā Līguma 
darbības termiņa noteikšanu vismaz uz 10 gadiem; 

5) Līguma 5.1.punkts paredz, ka Līguma grozījumi, papildinājumi, darbības termiņa 
pagarināšana var notikt pēc abpusējas vienošanās, kas noformēta rakstveidā; 

6) pamatojoties uz Līguma 5.1.punktu, dome ar 24.03.2014. vēstuli Nr.01-8.2/396 vērsās pie 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, lūdzot piekrist pagarināt Līguma darbības 
termiņu līdz 50 gadiem no tā noslēgšanas dienas; 

7) domē 23.05.2014. saņemta, reģistrēta ar Nr. S/1240, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas 
dzelzceļš” 20.05.2014. atbildes vēstule Nr. DN-6.5.19./181-2014., ar kuru parakstīšanai tiek 
nosūtīta vienošanās par grozījumiem Līgumā, izsakot Līguma 7.1.punktu šādā redakcijā: 
„7.1. Puses vienojas, ka Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 
2043.gada 31.decembrim”;  

8) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka, pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības; 

9) saskaņā ar Līguma 5.1.punktu, nolūkā pagarināt Līguma darbības termiņu no pieciem uz 30 
gadiem, nepieciešams veikt grozījumus Līgumā, noslēdzot vienošanos, kuras projekts 
23.05.2014. saņemts no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 24.01.2014. 
zemes nomas līguma (domes līguma reģistrācijas Nr. 02-14.3/4; Valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas dzelzceļš” līguma reģistrācijas Nr. L-390/2014) 5.1.punktu, un saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 10 bals īm (D.Jurēvica, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Burģelis, 
I.Krastiņš), „pret” nav bals īm, „atturas” 1 balss (I.Vilka), Carnikavas novada dome nolemj: 
1. Pagarināt 24.01.2014. zemes nomas līguma Nr.02-14.3/4 (Valsts akciju sabiedrības 

„Latvijas dzelzceļš” līguma reģistrācijas Nr. L-390/2014) darbības termiņu līdz 2043.gada 
31.decembrim, noslēdzot vienošanos (pielikums) ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas 
dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.  

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
13.06.2014. sagatavot lēmuma 1.punktā norādīto vienošanos, nosakot atbildīgo par izpildi - 
Juridiskās nodaļas vadītāju. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2.§ 
Par transformatoru apakšstacijas KTA-310 „Stacija Gauja”, Carnikavas novadā, 

pārvietošanas būvdarbiem papildu naudas līdzekļu piešķiršanu 
 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 16.04.2014. lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) Carnikavas novada pašvaldības 
aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” ir uzdots noslēgt līgumu ar AS „Sadales tīkls”, 
reģistrācijas Nr.40003857687, par transformatoru apakšstacijas KTA-310 „Stacija Gauja”, 
Carnikavas novadā, pārvietošanas būvdarbiem saskaņā ar tehniskā projekta 2.daļu 
„Dzīvojamo māju elektroapgāde ST tehniskie noteikumi Nr.113339134”, paredzot 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 18000,00 EUR no pašvaldības budžeta programmas 
„Tilta detālplānojums, projektēšana”; 

2. saskaņā ar AS „Sadales tīkls” iesniegto pieslēguma līguma projektu kopējās izmaksas par 
transformatoru apakšstacijas KTA-310 „Stacija Gauja”, Carnikavas novadā, pārvietošanas 
būvdarbiem saskaņā ar tehniskā projekta 2.daļu „Dzīvojamo māju elektroapgāde ST 
tehniskie noteikumi Nr.113339134” ir 45713,28 EUR (bez PVN), no kurām pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 16437,92 EUR, PVN 21% 3451,96 EUR, kopā 19889,88 EUR; 

3. ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildus naudas līdzekļus 1889,88 
EUR.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļa 27.punktu, un saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 10 bals īm 
(D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, I.Tjarve, 
E.Burģelis, I.Krastiņš), „pret” 1 balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

1. Apstiprināt papildus naudas līdzekļu 1889,88 EUR apmērā piešķiršanu transformatoru 
apakšstacijas KTA-310 „Stacija Gauja”, Carnikavas novadā, pārvietošanas 
būvdarbiem saskaņā ar tehniskā projekta 2.daļu „Dzīvojamo māju elektroapgāde ST 
tehniskie noteikumi Nr.113339134”, paredzot naudas līdzekļus no pašvaldības budžeta 
sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Apstiprināt kopējās izmaksas par transformatoru apakšstacijas KTA-310 „Stacija 
Gauja”, Carnikavas novadā, pārvietošanas būvdarbiem saskaņā ar tehniskā projekta 
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2.daļu „Dzīvojamo māju elektroapgāde ST tehniskie noteikumi Nr.113339134” 
19889,88 EUR (ieskaitot PVN 21%) apmērā. 

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

3.§ 
Par līguma slēgšanu par dzejnieka O.Vācieša pieminekļa uzstādīšanu un kapavietas 

labiekārtošanu 
 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas rīkotā publiskā iepirkuma Nr. 
CND 2014/10 „O.Vācieša pieminekļa uzstādīšana un kapavietas apkārtnes labiekārtošana 
Carnikavas kapos” rezultātiem tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas 
pretendentam, kurš piedāvāja veikt darbus par zemāko cenu - SIA „Riga Rent” par 
piedāvāto līgumcenu EUR 65947,00 (sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit 
septiņi euro, 00 centi). Kopā ar pievienotās vērtības nodokli līguma summa sastāda 
79795,87 (septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro, 87 centi).  

2. Iepirkuma dokumentācijā iekļautajā iepirkuma līguma projektā paredzēta šāda norēķinu 
kārtība: 2014.gadā: 30 % avanss, 20 % maksājums pēc darbu pabeigšanas; 2015.gadā līdz 
15.februārim – 50 % atlikušais maksājums.  

3. Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada budžetā O.Vācieša pieminekļa izveidei 
paredzēti EUR 42686,00. 

4. Likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a) 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētu izveidošana un 
uzturēšana); 

b) 15.panta pirmās daļas 5.punkts – pašvaldībām ir autonomā funkcija rūpēties par kultūru 
un sekmēt tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska 
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu 
saglabāšanai u.c.)  

c) 21.panta pirmās daļas 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 
likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas. 
 

Nolūkā uzstādīt dzejnieka O.Vācieša pieminekli un veikt kapavietas labiekārtošanu 
Carnikavas kapos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 
un 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 10 bals īm (D.Jurēvica, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Burģelis, I.Krastiņš), 
„pret” 1 balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt kopējās dzejnieka O.Vācieša pieminekļa uzstādīšanas un kapavietas 
labiekārtošanas izmaksas EUR 79795,87 (septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit pieci euro, 87 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 13848,87 
(trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 87 centi).  

2. Noslēgt līgumu ar SIA „Riga Rent”, reģ. Nr. 40003629944 par dzejnieka O.Vācieša 
pieminekļa uzstādīšanu un kapavietas labiekārtošanu par kopējo līguma summu EUR 
65947,00 (sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro, 00 centi), 
pievienotās vērtības nodoklis 13848,87 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit 
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astoņi euro, 87 centi, kopā - EUR 79795,87 (septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit pieci euro, 87 centi).  

3. Sastādot 2015.gada pašvaldības budžetu izdevumu sadaļā paredzēt izdevumus EUR 
39897,93 (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro, 93 centi) 
apmērā dzejnieka O.Vācieša pieminekļa uzstādīšanas un kapavietas labiekārtošanai.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. punkta izpildi - Carnikavas novada Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – izpilddirektoru.  
 

4.§ 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

 
Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. ar domes 19.03.2014. lēmumu (protokols Nr. 7, 4.§) akceptēta transportlīdzekļu iegāde 
Carnikavas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai: 

1.1. universālo kompaktiekrāvēju; 
1.2. transporta līdzekli, kur bagāžas nodalījumā varētu ievietot invalīdu ratiņus, pacēlāju 

utml.;  
1.3. transporta līdzekli (minivenu), kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir 6 

pasažieru vietas; 
1.4. mikroautobusu, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir 7 pasažieru vietas,  
       ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

2. Iepirkuma komisija organizēja un veica transportlīdzekļu iepirkumu normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā; iepirkuma rezultātā noteica pretendentus un Dome noslēdza līgumus 
saskaņā ar augstāk minētā lēmuma 3.punktu: 

2.1. ar SIA „KONO” par jauna kompaktiekrāvēja BOBCAT S650 pārdošanu un piegādi par 
kopējo līguma summu ar PVN EUR 73 810,00 (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 
desmit euro, 00 centi); 

2.2. ar SIA „Karlo motors” par transporta līdzekļa Škoda Yeti S650 pārdošanu un piegādi 
par kopējo līguma summu ar PVN EUR 17 350,00 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti 
piecdesmit euro, 00 centi; 

2.3. ar SIA „Moller Auto Krasta” par jaunu transportlīdzekļu Volkswagen SHARAN un 
Volkswagen CARAVELLE pārdošanu un piegādi par kopējo līguma summu ar PVN 
EUR 64 977,00 (sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro, 00 
centi). 

3. Kopējās transportlīdzekļu izmaksas ar PVN ir EUR 156 137 (viens simts piecdesmit seši 
tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro, 00 centi). 

4. Saskaņā likuma Par valsts budžetu 2014.gadam 14.panta piekto daļu, pašvaldības var ņemt 
aizņēmumu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei. 

 

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 2014.gadam” 14.panta sestās daļas otro 
punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 10 
balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, 
I.Tjarve, I.Vilka, I.Krastiņš), „pret” nav bals īm, „atturas” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas 
novada dome nolemj: 
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1. Ņemt aizņēmumu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 
iegādei no Valsts kases par kopējo summu EUR 156 137 (viens simts piecdesmit seši 
tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 7 gadi, ar 
Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2015. 
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 156 137 (viens simts piecdesmit seši 
tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro, 00 centi) saņemšanu pašvaldību autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei.  

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai līdz 16.06.2014. 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. 
 

5.§ 
Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus 

(Nodibinājums „R īgas Slēpošanas klubs”) 
 

Ziņo: D.Jurēvica 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta pirmās daļu 16.punktu, 7.panta piektās daļas 2.punktu, 8.1 panta piekto daļu, septīto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un budžeta 
komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 9 bals īm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Odziņa), „pret” 1 
balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, R.Raimo balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

Atļaut Robertam Raimo savienot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „Carnikavas 
sporta centrs” vadītāja amatu ar valdes locekļa amatu nodibinājumā „Rīgas Slēpošanas 
klubs”.  

Pielikumā administratīvais akts uz 3 lapām. 
 

6.§ 
Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus 

(Biedrība „Futbola klubs „Carnikava””) 
 

Ziņo: D.Jurēvica 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta pirmās daļu 16.punktu, 7.panta piektās daļas 2.punktu, 8.1 panta piekto daļu, septīto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un budžeta 
komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 9 bals īm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Odziņa), „pret” 1 
balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, R.Raimo balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

Atļaut Robertam Raimo savienot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „Carnikavas 
sporta centrs” vadītāja amatu ar valdes locekļa amatu biedrībā „Futbola klubs 
„Carnikava””.  

 

Pielikumā administratīvais akts uz 3 lapām. 
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7.§ 
Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus 

(Nodibinājums „Carnikavas sporta fonds”) 
 

Ziņo: D.Jurēvica 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta pirmās daļu 16.punktu, 7.panta piektās daļas 2.punktu, 8.1 panta piekto daļu, septīto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un budžeta 
komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 9 bals īm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Odziņa), „pret” 1 
balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, R.Raimo balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

Atļaut Robertam Raimo savienot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „Carnikavas 
sporta centrs” vadītāja amatu ar valdes locekļa amatu nodibinājumā „Carnikavas sporta 
fonds”.  

Pielikumā administratīvais akts uz 3 lapām. 

8.§ 

Par atļauju Robertam Raimo savienot amatus 
(Publisko partnerattiecību biedrība „Sernikon”) 

 
Ziņo: D.Jurēvica 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta pirmās daļu 16.punktu, 7.panta piektās daļas 2.punktu, 8.1 panta piekto daļu, septīto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un budžeta 
komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 9 bals īm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Odziņa), „pret” 1 
balss (I.Vilka), „atturas” nav bals īm, R.Raimo balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada 
dome nolemj: 

Atļaut Robertam Raimo savienot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „Carnikavas 
sporta centrs” vadītāja amatu ar padomes locekļa amatu privāto un publisko biedrībā 
„Sernikon”.  

Pielikumā administratīvais akts uz 3 lapām. 
 

9.§ 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumā (prot. Nr. 10, 9.§) 

 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome konstatē, ka 28.04.2014. pieņemts lēmums (prot. Nr. 10, 9.§) 

„Par projekta iesnieguma iesniegšanu dalībai atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība””, kura 3. 
punkts paredz - Carnikavas novada domes Iepirkumu komisijai nodrošināt projekta īstenošanai 
nepieciešamā apvienotā tehniskās dokumentācijas izstrādes un būvniecības iepirkuma 
organizēšanu. 

Lai būtu iespējams sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju iesniegšanai Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra 2014.gada 9.aprīlī ir izsludinātā Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” 
projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
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un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros, nepieciešami grozījumi 
28.04.2014. lēmuma (prot. Nr.10, 9.§) 3.punktā, nosakot, ka tiek veikti atsevišķi iepirkumi 
tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvniecības darbu īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību nodrošināt iepirkumu izsludināšanu, kā arī 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.-
5.punktiem un 21.panta pirmās daļa 23.punktu un Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. 
atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 bals īm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Burģelis, I.Krastiņš, I.Vilka), „pret” nav 
balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Izteikt 28.04.2014. lēmuma (prot. Nr. 10, 9.§) 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Carnikavas novada domes Iepirkumu komisijai nodrošināt projekta īstenošanai 
nepieciešamo tehniskās dokumentācijas izstrādes iepirkuma organizēšanu un būvniecības 
iepirkuma organizēšanu ”. 
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi - Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
10.§ 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības. Labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 10.06.2014. atzinumu atklāti balsojot „par” 9 bals īm (D.Jurēvica, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, A.Deniņa, I.Tjarve, E.Burģelis, I.Krastiņš), 
„pret” nav bals īm, „atturas” 1 balss (I.Vilka), E.Odziņa balsojumā nepiedalās, Carnikavas 
novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas apmērā 0,1286 ha platībā (adrese) Carnikavas 
nov., īpašuma kadastra numurs xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, iegūšanai 
īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim A. K., dzimušam (dzimšanas gads) Maskavā. 

 

Pielikumā administratīvais akts uz 2 lapām. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Sēdi slēdz plkst. 15:50 
 
Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 
 
 
Protokolēja: ______________________ Dz.Birze 
 
 
 
 
 


