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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 15 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 15. jūlijā 

 Sēde sasaukta plkst. 15:45 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, Aldonis Lūkins, 

Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Ilze Tjarve, Imants Krastiņš, Arta Deniņa, Ilze Vilka 

 

Nepiedalās: 

Deputāti – Daiga Jurēvica (atvaļinājumā), Daiga Kalnbērziņa (slimības dēļ), Kristaps Bergmanis 

(pamatdarba dēļ) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ruta 

Sliede, Ilze Cērbule, Edgars Priede, Māris Lazdiņš 

 

Sēdi atklāj plkst. 15:45 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 7 jautājumi. 

 

I.Krastiņš komentē, ka nesaprotu kāpēc jautājums par datortehnikas iepirkumu tiek virzīts uz 

ārkārtas domes sēdi, ņemot vērā, ka dokumenti uz komiteju tika izsūtīti tikai 14.07.2015., pretēji 

tam kā ir noteikts nolikumā – trīs darba dienas iepriekš. 

G.Kozlovska norāda, ka šis ir ļoti steidzīgs jautājums, tāpēc tiek virzīts uz ārkārtas domes sēdi. 

 

G.Kozlovska aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 9 

balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, 

E.Bogdanovs), „PRET” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Vilka), „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par noteikumu Nr. INA/2015/18 „Grozījumi noteikumos „Carnikavas novada pašvaldības 

iepirkumu organizēšanas kārtība” ” apstiprināšanu. 
2. Par nolikuma Nr. INA/2015/19 „Grozījums nolikumā Nr. 38  „Carnikavas novada domes 

Iepirkuma komisijas nolikums”” apstiprināšanu. 
3. Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai. 
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4. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai 

„Carnikavas Komunālserviss”. 
5. Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem”. 
6. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas novada pašvaldības biroja tehnikas 

iegādei. 
7. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „RIAS” pretplūdu pasākumu īstenošanai 

Carnikavas novadā. 
 

1. § 

Par noteikumu Nr. INA/2015/18 „Grozījumi noteikumos „Carnikavas novada 

pašvaldības iepirkumu organizēšanas kārtība” ” apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

2013.gada 23.oktobrī Carnikavas novada dome pieņēma noteikumus „Carnikavas novada 

pašvaldības iepirkumu organizēšanas kārtība”. Noteikumu 4.punktā noteikts, ka Pašvaldības 

aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” un pašvaldības iestāde „Piejūras internātpamatskola”, 

organizējot iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8. un 8.
1
 pantos (sākot no 01.01.2014. – 8. un 

8.
2
 pantos) paredzētajā kārtībā, piemēro iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina šo iestāžu 

vadītāji. Šajā punktā minēto iestāžu vadītāju izdotajiem normatīvajiem aktiem par iepirkumu 

veikšanu, kuros paredzamā līgumcena nesasniedz Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantā (sākot no 

01.01.2014. - 8.
2
 pantā) noteikto līgumcenu, jāatbilst Noteikumu IV. nodaļas prasībām. 

Tā kā Piejūras internātpamatskolas finanšu vadība ir reorganizēta, to pārceļot uz Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļu, kā arī iestādes administratīvā kapacitāte iepirkumu 

organizēšanai ir nepietiekama, lietderīgi ir šīs pašvaldības iestādes vajadzībām veicamo 

iepirkumu rīkošanu uzdot veikt Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijai. 

 

I.Vilka jautā, pamatojoties uz to, ka nav redzami saskaņojumi lēmumā, kāds ir Piejūras 

internātpamatskolas viedoklis par šiem grozījumiem? 

G.Kozlovska atbild, ka Piejūras internātpamatskolā tagad direktora pienākumus veic direktora 

vietnieks saimnieciskajos jautājumos V.Magnuss. Ar viņu tika saskaņoti visi šie jautājumi. Skolai 

jau sen bija dots uzdevums sagatavo ēdināšanas iepirkumu, bet, tā kā viņiem nav tik kvalificēti 

speciālisti, kas var izstrādāt šo iepirkumu, tad Carnikavas pašvaldības iepirkuma komisija 

pārņem šīs funkcijas. 

I.Vilka norāda, ka vēlas redzēt iestādes izteikto viedokli. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un 

budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (R.Laveiķis, 

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

I.Krastiņš), „PRET” 1 balss (I.Vilka), „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2015/18 „Grozījumi noteikumos „Carnikavas novada 

pašvaldības iepirkumu organizēšanas kārtība””. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai nosūtīt lēmumu Piejūras 

internātpamatskolai.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

2. § 

Par nolikuma Nr. INA/2015/19 „Grozījums nolikumā Nr. 38  „Carnikavas novada 

domes Iepirkuma komisijas nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
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Plkst. 15:56 no ārkārtas domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

 

2010.gada 21.jūlijā Carnikavas novada dome apstiprināja nolikumu „Carnikavas novada 

domes Iepirkuma komisijas nolikums”. Nolikuma 1.punkts nosaka, pēc kuru Carnikavas novada 

pašvaldības iestāžu pasūtījuma iepirkuma komisija veic iepirkumus. Šo nolikuma punktu 

nepieciešams papildināt un precizēt, jo tajā nav uzskaitītas visas pašvaldības iestādes, kuru 

vajadzībām iepirkuma komisija veic iepirkumus.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu un 61.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

1.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm 

(R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, 

E.Bogdanovs), „PRET” 1 balss (I.Vilka), „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2015/19 „Grozījums nolikumā Nr. 38 „Carnikavas novada 

domes Iepirkuma komisijas nolikums”” apstiprināšanu 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai nosūtīt lēmumu Piejūras 

internātpamatskolai.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

I.Vilka komentē, ka balso „pret”, jo uz ārkārtas sēdi atsūtītie dokumenti nebija korekti sagatavoti 

no dokumentu noformēšanas viedokļa, nebija saskaņojumi, kā rezultātā nevar balsot par šādiem 

lēmumiem.  

 

G.Kozlovska paskaidro, ka visi lēmumprojekti ir saskaņoti atbilstoši Carnikavas novada 

pašvaldības nolikumam. 

 

3. § 

Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst. 16:00 ārkārtas domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 

 

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

1. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk -AP) prioritātes 

ĪP3: „Efektīva pārvaldība” uzdevuma ĪU3.1: „Pārvaldes kapacitātes stiprināšana” aktivitāte 

ĪA3.1.3: „Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana” izpildāma 

atbilstoši investīciju plānam, aktuālām vajadzībām un pieejamam finansējumam. Savukārt 

aktivitāte ĪA3.1.7: „E-pārvaldes attīstība” īstenojama, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem; 

2. AP investīciju plāna 83. projekts paredz uzlabot un paplašināt portāla 

www.pakalpojumi.carnikava.lv darbību;  

3. norādītās AP prioritātes, uzdevumi un aktivitātes kopumā paredz pašvaldības pakalpojumu 

kvalitātes un pašvaldības administrācijas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu; 

4. pašvaldības pakalpojumu kvalitātes un pašvaldības administrācijas tehniskā nodrošinājuma 

uzlabošanai ir pieejami līdzekļi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) budžeta programmas 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie 

instrumenti”, kas paredz pašvaldībām valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto 

klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes 

attīstības centros. Pasākumu reglamentē Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumi Nr. 260 

„Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju valsts un pašvaldību 

http://www.pakalpojumi.carnikava.lv/
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vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības 

centros”; 

5. lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pašvaldības administrācijas 

tehnisko nodrošinājumu, klientu apkalpošanas centrā pašvaldības Centrālajā 

administrācijā, izmantojot 70% finansējumu no VARAM budžeta programmas 30.00.00 

„Pašvaldību attīstības nacionālie instrumenti” vienreizējās valsts dotācijas, ir lietderīgi 

iesniegt pieteikumu norādītajā pasākumā, lai pretendētu uz klientu apkalpošanas centra 

pielāgošanas un aprīkošanas atbalstāmajām izmaksām, t.sk., biroja tehnikas, ko izmantos 

klientu apkalpošanai un uzgaidāmās telpas apmēbelējuma iegādei, vides pieejamības 

nodrošināšanai un nodarbināto atlīdzībai. 

 

R.Raimo jautā, vai šo tehniku varēs izvietot kādā citā novada ciema iestādē? 

G.Kozlovska atbild, ka šis projekts tiks īstenots tikai domes Klientu apkalpošanas centrā Stacijas 

ielā 5. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atbilstoši Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam 

aktivitātei ĪA3.1.3: „Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana”, un 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, 

E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Vilka), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai budžeta programmas 

30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie instrumenti” ietvaros pieteikumu valsts budžeta 

dotācijas saņemšanai valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centru tīkla 

izveidei Carnikavas novadā (Informācija par vienotā klientu apkalpošanas centra 

izdevumiem - pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot un 

iesniegt lēmuma 1.punktā norādīto pieteikumu, termiņš – 21.07.2015. 

3. Apstiprināt kopējo projekta budžetu 14 285.72 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti 

astoņdesmit pieci euro, 72 centi) apmērā, no kuriem valsts budžeta dotācija ir 10 000.00 

euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums - 4285.72 euro (četri 

tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, 72 centi). 

4. Paredzēt pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 4285.72 euro (četri 

tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, 72 centi) klientu apkalpošanas centra 

pielāgošanas un aprīkošanas atbalstāmajām izmaksām, kas ir 30% no kopējām 

attiecināmām izmaksām, atverot norēķinu kontu Valsts kasē.  

5. Noteikt atbildīgo par 2.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par 4.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - 22.07.2015. 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības 

aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses M.Balodes 2015.gada 25.jūnija 

lēmumu lietā Nr. C61022615 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
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1.1. apstiprināts 2015.gada 22.aprīļa akts Nr. 00197/084/2015-AKT par nekustamā 

īpašuma „Ūdens Blusas”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0060, kas 

sastāv no zemes vienības 0,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0060 un 

uz tā esošas zemesgrāmatā nereģistrētas nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 

8052 004 0060 003) (turpmāk –nekustamais īpašums), pārdošanu izsolē; 

1.2. noteikts, ka nekustamais īpašums nostiprināms uz ieguvēja Carnikavas novada 

pašvaldības vārda. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā noteic, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 

3. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr. INA/2015/6, kas 

apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 

cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 

pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 

 

P.Špakovs jautā, kādā veidā p/a „Carnikavas Komunālserviss” šo ēku tagad vajadzēs uzturēt? 

I.Pastors atbild, ka šobrīd vajadzētu nodrošināt, lai pie šī objekta nepiekļūtu trešās personas, jo ir 

aizdomas, ka iepriekšēji īpašnieki mēģinās iekļūt šajā īpašumā. Ir dots rīkojums pašvaldības 

policijai regulārāk apsekot šo ēku, kā arī aģentūrai būtu vēlams ierīkot elektrību, lai varētu 

uzstādīt signalizāciju. Vajadzētu uzstādīt arī aizsargbarjeru, lai kontrolētu plūsmu. 

I.Vilka komentē, plānojot darbus no šī gada budžeta līdzekļiem, tad kaut vai indikatīvi, būtu 

jānorāda tāme un nepieciešamais finansējums.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. 

noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 12 balsīm (R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 

E.Odziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Vilka), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 

„Carnikavas Komunālserviss” nekustamo īpašumu „Ūdens Blusas”, Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 004 0060, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,88 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 004 0060 un nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 8052 004 

0060 003). 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītājam līdz 30.07.2015. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos 

pie 02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts 

starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 

novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” direktoru. 

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

 

5. § 

Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 

Ziņo: I.Pastors 

 

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

1. 2015.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
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aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums 

“Deinstitucionalizācija”” noteikts, ka viens no īstenotājiem būs Rīgas plānošanas reģions; 

2. Carnikavas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Rīgas plānošanas reģiona 

projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem” (turpmāk tekstā – Projekts); 

3. Carnikavas novada Attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk AP) prioritātes 

IP1_10: „Sociālā joma un veselība” paredz sekmēt sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstību un sociālā pakalpojuma centra izveidi (U1.10.1); 

4. Lai sekmētu augstāk minētā uzdevumu izpildi Carnikavas novadam ir svarīgi piedalīties 

Rīgas plānošanas reģiona projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanā. Projekta ilgums līdz 2022. gadam, 

atkarībā no tā kādas aktivitātes Carnikavas novadam paredzēs rīcībās plānā;  

5. Projekta darbības laikā plānotās aktivitātes un ieguvumi ir sekojoši: 

a. Projekta sagatavošana - vajadzību apzināšana un situācijas analīze, 2015.-2016.gads; 

b. Projekta īstenošana – Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde (tiek slēgts Sadarbības 

līgums ar Rīgas plānošanas reģionu par Projekta īstenošanu), 2015.-2016.gads; 

c. ERAF pieteikuma sagatavošana un īstenošana 2017. -2019.gads. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz Carnikavas novada domes 

apstiprināto AP, kurā ir paredzēts uzdevums U1.10.1: Sociālā pakalpojuma centra izveide un 

darbība, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.07.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, 

I.Tjarve, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Vilka), „PRET” 

nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projektā 

„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” un 

noslēgt nodomu protokolu ar Rīgas plānošanas reģionu. 

2. Deleģēt par Carnikavas novada pārstāvjiem dalībai projekta pasākumos Carnikavas novada 

Sociālā dienesta vadītāju Daigu Landsmani, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītāju Ināru Stalidzāni. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju, 

termiņš - trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš- līdz projekta 

īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 

6. § 

Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas novada pašvaldības biroja 

tehnikas iegādei 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Likumā „Par valsts budžetu 2015. gadam” 14.panta astotās daļas pirmais punkts nosaka, ka 

pašvaldība var uzņemties saistības līdz trim gadiem datortehnikas, sakaru tehnikas un citas 

biroja tehnikas iegādei; 

2. Kopējais izmantotais datortehnikas skaits Carnikavas novada pašvaldības iestādēs sastāda 

aptuveni 200 vienības. Aptuveni puse no šī datorparka ir vecāka par 4 gadiem. Lielākajai 

daļai no šīs datortehnikas ir Microsoft Windows XP operētājsistēmas 

programmnodrošinājums, kas ir IT drošības risks (Kopš 2014. gada 8. aprīļa datoriem ar 

Windows XP operētājsistēmu Microsoft nenodrošina drošības atjauninājumus) un kas rada 

savietojamības problēmas ar pēdējos gados ražoto aparatūru un lietojumprogrammatūras 

nodrošinājumu. Mazāk kā 10% no kopējā datorparka ir nodrošināti ar nepārtrauktās 
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barošanas blokiem, kas rada riskus zaudēt datus kā arī palielina datortehnikas sistēmbloku 

iekšējo komponenšu bojājumu riskus elektroenerģijas pārtraukumu un spriegumu svārstību 

gadījumos. Kopējais drukas iekārtu skaits sastāda aptuveni 80 vienības, no kurām aptuveni 

puse ir vecāka par 5 gadiem, kurām ir problemātiski iegādāties rezerves daļas, kā arī 

drukas izejmateriālus. Mazāk kā puse no aptuveni 200 monitoriem ir vecāki par 5 gadiem, 

kuri neatbilst ergonomikas prasībām (nav augstuma regulēšanas funkcijas, dažādi attēla 

kropļojumi) un kuri nodrošina zemas izšķirtspējas attēlu, kas rada problēmas izmantot 

darbam nepieciešamo lietojumprogramatūru. Ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams 

iegādāties jaunu datortehniku un biroja tehniku Carnikavas novada pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem, par kopējo summu EUR 142 976.00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit seši eiro, 00 centi) (saraksti – pielikumā); 

3. Lai varētu īstenot datortehnikas iepirkumu, nepieciešams ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

par kopējo summu EUR 142 976.00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit seši eiro, 00 centi). Aizņēmuma summa nepieciešama biroja tehnikas iegādei 

2015. gadā. 

4. likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības; 

b. 21.panta pirmās daļas 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,  

c. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

 

I.Krastiņš norāda, ka deputāti Finanšu un budžeta komitejā par šo jautājumu daudz diskutēja. 

Galvenais pārmetums ir tāds, ka tiek pārkāpts domes nolikums par to, ka dokumenti uz komitejām 

ir jāizsūta trīs darba dienas iepriekš. Kā rezultātā deputātiem nav iespējams sagatavot kvalificētu 

atbildi. I.Krastiņš komentē, ka komitejā izteica viedokli par to, ka uz kārtējo domes sēdi būtu 

sagatavota pamatota atbilde, bet liels izbrīns ir par to, ka šis lēmums tiek izskatīts ārkārtas domes 

sēdē. Šī ir klaja nekaunība. Ņemot vērā iepriekšējās domes sēdes notikumus, tad šī vēlā 

dokumentu atsūtīšana un virzīšana uz ārkārtas domes sēdi ir tāpēc, lai izslēgtu deputātus no 

līdzdalības šī lēmuma pieņemšanā. Deputāts aicinu pārējos nebalsot par šo lēmumu, bet gan atlikt 

un izskatīt jūlijā kārtējā domes sēdē. 

I.Vilka lūdz atzinumu no Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja par 

to, kāpēc deputātiem, savu amata pienākumu pildīšanai, ir nepieciešami portatīvie datori. 

 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 

pašvaldības biroja tehnikas iepirkumam nepieciešams finansējums no  aizņēmuma uz trim gadiem, 

kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu un 21.panta otro daļu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, 

likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

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

budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs), 

„PRET” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, I.Vilka), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Carnikavas novada pašvaldības biroja tehnikas iepirkumam no Valsts 

kases par kopējo summu EUR 142 976.00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit seši eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 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. 
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3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā aizņēmuma EUR 142 976.00 (viens simts četrdesmit divi 

tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši eiro, 00 centi) apmērā saņemšanu Carnikavas 

novada domes biroja tehnikas iepirkšanai.  

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju 

nodaļai sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu līdz 27.07.2015. sagatavot visu 

dokumentāciju, kas saistīta ar līguma slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts 

kasi par aizdevuma saņemšanu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

7. § 

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „RIAS” pretplūdu pasākumu īstenošanai 

Carnikavas novadā 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

1. ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumos Nr.899 "Noteikumi 

par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 

parādību gadījumos" Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts finansējums plūdu risku 

samazināšanai Carnikavas novada teritorijā; 

2. saskaņā ar domes 17.08.2011. lēmumu (prot. Nr.15, 6.§), starp Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un domi, kā finansējuma saņēmēju, 

14.06.2012. noslēgta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 (turpmāk – 

vienošanās) par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” īstenošanu; 

3. izpildot iepriekšminētajā domes lēmumā un vienošanās dokumentā noteikto, nolūkā 

nodrošināt plūdu risku samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanu, nepieciešams noslēgt 

zemes nomas līgumu ar zemes īpašnieku par nekustama īpašuma „Gaujaslīči”, Carnikavas 

novads, sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļas nomu hidrotehniskās būves – aizsargbarjeras 

- būvniecībai; 

4. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 4442 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu „Gaujaslīči”, Carnikavas novads, kadastra 

numurs 8052 003 0415, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 003 0415, 

0,223 ha platībā, 15.01.2001. nostiprināta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RIAS”, 

reģistrācijas Nr.40103112973 (turpmāk – zemes īpašnieks); 

5. zemes nomas līguma projekts par nekustama īpašuma „Gaujaslīči”, Carnikavas novads, 

sastāvā ietilpstoša zemesgabala 0,223 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0415, 

daļas 41 m
2
 platībā nomu 03.07.2015. ir saskaņots ar zemes īpašnieka pārstāvi; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir 

pretplūdu pasākumi; 

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības; 

c. 21.panta pirmās daļa 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. 

 

R.Raimo jautā, kā līgumā ir paredzēta nomas līguma laušanas procedūra? 

G.Kozlovska norāda, ka īpašniekam nav nekādu iebildumu, ja nākotnē pašvaldība šo zemesgabalu 

(41 m
2
) iegādātos īpašumā.  
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I.Vilka jautā, tad kāpēc ir lēmums par nomas līguma noslēgšanu nevis par zemes iegādi? 

G.Kozlovska atbild, ka tas ir tāpēc, ka tuvojas būves nodošanas termiņš. Līgumā ir atrunāts tas, 

ka to var izbeigt ātrāk. 

 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 

apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 23.punktu, un saskaņā ar 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 10 balsīm (R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 

E.Odziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm 

(A.Deniņa, I.Vilka), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RIAS”, reģistrācijas 

Nr.40103112973, juridiskā adrese: Gaujas iela 27B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, par 

nekustamā īpašuma „Gaujaslīči”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0415, 

sastāvā ietilpstošā zemesgabala 0,223 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0415, 

daļas - zemesgabala 41 m
2
 (četrdesmit viens kvadrātmetrs) platībā - nomu, saskaņā ar 

zemes nomas līguma projektu.  

2. Apmaksāt nomas maksas izdevumus par lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu no 

Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta programmas 06.200.12. „Nomas maksa 

dambja rekonstrukcijas un būvniecības pasākumiem”. 

3. Apmaksāt no Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta programmas 06.200.02. 

„Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā” izdevumus, kas saitīti ar nomas 

tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā uz lēmuma 

1.punktā norādīto nomas lietošanā nodoto zemesgabalu, tai skaitā, Valsts zemes dienesta 

pakalpojumi, valsts un kancelejas nodevas, zvērināta notāra pakalpojumi u.c. 

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai līdz 31.07.2015. 

sagatavot zemes nomas līgumu parakstīšanai ar lēmuma 1.punktā norādīto personu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 

Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - līdz no 

lēmuma 1.punktā norādītā līguma izrietošo nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 

A.Deniņa komentē, ka balso „pret”, jo konceptuāli neatbalsta šī projekta īstenošanu. 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30  

  

Sēdi vadīja  ____________________ G.Kozlovska 

 

Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


