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      LATVIJAS REPUBLIKAS 
            CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 

Reģ. Nr. 90000028989 
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814; 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 

 
2017.gada 24.jūlij ā Nr. 15 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Aldonis Lūkins, Laimonis Daugavietis, Juris 
Kozlovskis, Eva Odziņa, Gatis Miglāns, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Arta Deniņa, Imants 
Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Gunita Dzene 
 
Nepiedalās: 
Deputāts – Dainis Kozlovskis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra 

Baltruka 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 10.10 
 
Sēdes vadītāja D.Jurēvica informē, ka 19.07.2017. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu 
(Nr.14. 1.§) “Izbeigt Sabīnas Antonovas deputāta pilnvaras pirms laika, sakarā ar personīgo 
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu”. Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas 20.07.2017. 
sēdē (protokols Nr.8) tika izskatīts jautājums par nākamā deputāta kandidāta uzaicināšanu un 
saskaņā ar Carnikavas novada domes 03.06.2017. Vēlēšanu rezultātu protokola III daļas “Balsu 
skaitīšanas galīgie rezultāti” no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” nākamais deputāta 
kandidāts, kurš saņēmis vislielāko balsu skaitu, ir Jānis Leja. Līdz ar to deputāta pilnvaras saņem 
Jānis Leja.  
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 2 darba kārtības jautājumi. 

 
D.Jurēvica aicina balsot par ārkārtas domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot “PAR” 14 

balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzene, E.Burģelis, J.Leja), “PRET” nav 



2 
 

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

1. Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma Riču iela 3, Siguļi, 
Carnikavas novads, atdalītu zemes vienību, mainot to pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, 
kas nepieciešams pašvaldības funkciju (pretplūdu pasākumi) izpildes nodrošināšanai, un 
nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem 17.11.2015. domes lēmumā (prot. Nr.23, 2.§) “Par dalību atklātu projektu 
konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””. 

 
1. § 

Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas novads, 
atdalītu zemes vienību, mainot to pret līdzvērt īgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams 

pašvaldības funkciju (pretplūdu pasākumi) izpildes nodrošināšanai, un nekustamo 
īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. starp [..], kā iznomātāju, un Carnikavas novada pašvaldību, kā nomnieku, 27.11.2015. 

noslēgts Zemes nomas līgums Nr.02-14.3/15/12 (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma 
[..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 [..], sastāvā ietilpstošā zemesgabala 1,6874 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], daļas - zemesgabala 1450 m2 platībā (turpmāk 
– Zemesgabals) – nomu, pretplūdu aizsargdambja D-4 būvniecībai; 

2. Līguma 8.1.punkts paredz, ka Puses vienojas veikt visas darbības, lai pretplūdu 
aizsargdambja D-4 būvniecībai nepieciešamo Zemesgabalu 1450 m2 platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies, veicot Zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā) Iznomātājs 
atsavinātu par labu Nomniekam. Visus izdevumus, kas saistīti ar Zemesgabala atdalīšanu, 
atsavināšanu un darījuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz Nomnieks; 

3. Līguma 2.1.punkts paredz, ka līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts ar 
līgumslēdzēju rakstisku vienošanos; 

4. domē 10.12.2015. saņemts [..] iesniegums, reģistrēts ar Nr.S/2993, kurā, pamatojoties uz 
Līguma 8.1.punktu, zemes īpašnieks piedāvā domei veikt pašvaldības funkciju izpildei 
nepieciešamā Zemesgabala apmaiņu pret zemesgabalu, kas, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu, varētu tikt atdalīts no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 003 [..]; 

5. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Dzirnupes paliena”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0423, kura sastāvā ietilpst būve - Siguļu aizsargdambis (D-4), būves 
kadastra apzīmējums 8052 003 0423 001; 

6. lai izpildītu ar Līgumu uzņemtās saistības, ir izstrādāts zemes ierīcības projekts pašvaldības 
nekustamam īpašumam [..], Carnikavas nov., kas apstiprināts ar domes 23.03.2016. lēmumu 
(prot. Nr.6, 35.§), un ir izstrādāts detālplānojums [..] nekustamam īpašumam [..], Carnikavas 
nov., kura galīgā redakcija apstiprināta ar domes 14.09.2016. lēmumu (prot. Nr.19, 13.§), kā 
arī ir veikta atdalīto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana: 
a. pašvaldībai piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0594, 0,1718 ha 

platībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., un kurai saglabāta adrese 
Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas nov.; 

b. [..] piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0680, 0,1452 ha platībā, 
kas atdalīta no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., un kurai ar Carnikavas 
Būvvaldes 14.02.2017. lēmumu (prot. Nr.B/Pr/4, 2.§) piešķirts nosaukums [..], 
Carnikavas nov.; 

7. pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu [..], Carnikavas nov., kura sastāvā 
ietilpst zemes vienība 0,1718 ha platībā, 13.06.2013. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
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zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 6405, 
un tas ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr. 29, 4.§) nodots apsaimniekošanā 
(pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
(turpmāk - aģentūra); 

8. domē saņemts aģentūras 14.07.2017. iesniegums Nr.01-6/389, reģistrēts ar Nr. S/1557. 
Iesniegumā aģentūra, kā pašvaldības nekustama īpašuma [..], Carnikavas nov. (zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem: 8052 003 [..]- 0,1718 ha platībā un 8052 003 [..]- 0,0534 
ha platībā), un pretplūdu aizsargdambja D-4, kadastra apzīmējums 8052 003 0423 001, 
apsaimniekotāja, norāda, ka pretplūdu aizsargdambja D-4 daļa atrodas uz zemes vienības 
0,0534 ha platībā, kas zemes ierīcības projekta ietvaros atdalīta no nekustamā īpašuma [..], 
Carnikavas nov., un kurai ar domes 23.03.2016. lēmumu (prot. Nr.6, 35.§) piešķirts 
nosaukums [..], Carnikavas novads. Aģentūra ierosina domei lemt par zemes vienības 0,1718 
ha platībā, kas atdalīta no nekustamā [..], Carnikavas nov., un kura nav nepieciešama 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, atsavināšanu, apmainot to pret 
līdzvērtīgu privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu - [..], Siguļi, Carnikavas nov., 
zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 003 0680, platība -0,1452 ha, uz kuras atrodas 
pretplūdu aizsargdambja D-4 daļa un kas ir nepieciešams pašvaldības funkciju (pretplūdu 
pasākumi) izpildes nodrošināšanai, proti, pretplūdu aizsargdambja D-4 uzturēšanai; 

9. aģentūras iesniegums pēc būtības ir vērtējams kā ierosinājums veikt pašvaldības mantas – 
zemes vienības 0,1718 ha platībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., 
atsavināšanu, to mainot pret līdzvērtīgu [..]piederošu nekustamā īpašuma - [..], Carnikavas 
nov., zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 003 0680, platība -0,1452 ha, kas 
nepieciešama pašvaldības funkciju (pretplūdu pasākumi) izpildes nodrošināšanai; 

10. [..] 10.12.2015. iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/2993, pēc būtības atbilst aģentūras 
iesniegtajam pašvaldības mantas atsavināšanas ierosinājumam; 

11. [..] nekustama īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0694, sastāvā 
ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1452 ha platībā, Valsts 
zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis „Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 
būvju apbūve” (kods 1202);  

12. pašvaldības nekustama īpašuma [..], Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1718 ha platībā, Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601); 

13. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”), 
pašvaldības zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 003 0594, un [..] piederošā zemes 
vienība, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorijā (DzS) un dabas teritorijā (Z); 

14. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts - pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu (pretplūdu pasākumi); 
b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo mantu; 
c. 14.panta otrās daļas 3.punkts - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 
īpašumu; 

d. 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt  par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un 
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par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas; 
15. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

a. 1.panta 1.punkts - publiskas personas mantas mainīšana ir atsavināšana; 
b. 3.panta pirmās daļas 3.punkts - publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, 

apmainot pret citu mantu; 
c. 4.panta otrā daļa - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes 

vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 
publiskas personas manta; 

d. 5.panta pirmā daļa - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu 
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, bet 5.panta piektā daļa - 
lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids; 

e. 8.panta otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 
noteiktajā kārtībā; 8.panta trešā daļa - mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 
(amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma 
novērtēšanu; 8.panta sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina 
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus; 8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši 
mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija; 

f. 38.panta pirmā daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var apmainīt pret 
līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes 
nodrošināšanai; 38.panta otrā daļa - publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu un 
līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un 
nosaka tā nosacīto cenu (8.pants); 38.panta trešā daļa - maināmo nekustamo īpašumu 
nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā; 

16. saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 12.07.2017. 
lēmumu (protokols Nr. 08-1/6): 
a. [..] apmaiņai piedāvātā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

003 [..], sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1452 
ha platībā, nosacītā cena noteikta EUR 18400,00 apmērā; 

b. no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 003 [..], atdalītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1718 ha 
platībā, nosacītā cena noteikta EUR 18400,00 apmērā; 

17. zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1452 ha platībā, un zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1718 ha platībā, nosacītās cenas ir vienādas; 

18. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
1.punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas 
ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 

19. Civillikuma 1864.pantā, kas reglamentē saistību tiesību izbeigšanos, noteikts, ka līgumu, kas 
noslēgts vienojoties, var arī atcelt, tāpat vienojoties, bet, ja līguma noslēgšanai bijusi 
vajadzīga sevišķa forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot; 

20. aģentūras nolikuma Nr. INA/2015/6, kas apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot 
Carnikavas novada pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 
No norādītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā, izdarot lietderības 

apsvērumus, dome secina, ka apmaiņai pret pašvaldības zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 
003 [..], 0,1718 ha platībā, piedāvātā zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1452 ha 
platībā, ir līdzvērtīga un nepieciešama pašvaldības funkciju - gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu (pretplūdu pasākumi) - izpildes nodrošināšanai, proti, pašvaldības 
nekustamās mantas - Siguļu aizsargdambja (D-4) - racionālai apsaimniekošanai un uzturēšanai, 
vienlaikus pirms termiņa izbeidzams Līgums par zemesgabala nomu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punktu, Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.punktu, 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 4.panta otro daļu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto, septīto daļu, 38.panta pirmo, otro, trešo 
daļu, Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 12.07.2017. lēmumu 
(protokols Nr. 08-1/6), kā arī saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, Finanšu un 
budžeta komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 24.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, 
J.Kozlovskis, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzene, E.Burģelis, J.Leja),, “PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
1. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma [..], 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 [..], atdalītu zemes vienību, kadastra apzīmējums 
8052 003 [..], 0,1718 ha platībā, mainot to pret līdzvērtīgu [..]piederoša nekustama īpašuma 
[..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 [..], sastāvā ietilpstošu zemes vienību, 
kadastra apzīmējums 8052 003 [..], 0,1452 ha platībā, kas nepieciešama pašvaldības funkciju 
- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (pretplūdu pasākumi) - izpildes 
nodrošināšanai. 

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu nosacītās cenas: 
2.1. Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 003 [..], sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,1718 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 003 [..]nosacītā cena - EUR 18400,00 (astoņpadsmit tūkstoši 
četri simti eiro, 00 centi); 

2.2. [..] piederošā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 [..], 
sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,1452 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 
[..]nosacītā cena - EUR 18400,00 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti eiro, 00 centi). 

3. Noslēgt ar [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese: [..], lēmuma 1.punktā 
norādīto zemes vienību maiņas līgumu.  

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai 
lēmuma 3.punktā norādīto maiņas līgumu, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

5. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību maiņas darījuma reģistrācijai 
zemesgrāmatā nepieciešamās valsts nodevas un kancelejas nodevas, kā arī ar pašvaldības 
īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā saistīto dokumentu izgatavošanas un 
noformēšanas izdevumus, no novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Zemes, 
mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

6. Izbeigt pirms termiņa starp Carnikavas novada pašvaldību un [..], personas kods [..], 
27.11.2015. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.02-14.3/15/12, noslēdzot vienošanos. 

7. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai lēmuma 4.punktā norādītajā 
termiņā sagatavot lēmuma 6.punktā norādīto vienošanos, nosakot vienošanās spēkā stāšanos 
dienā, kad spēkā stājas Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
[..], Carnikavas novads. 

8. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto un maiņas ceļā Carnikavas novada pašvaldības īpašumā iegūto 
zemes vienību līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas. 

9. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot papildvienošanos 
pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc pašvaldības īpašuma tiesības uz 
lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību nostiprināšanas zemesgrāmatā. 
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10. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītās pieņemtās mantas uzturēšanai no pašvaldības 2017.gada budžeta dotācijas 
līdzekļiem. 

11. Noteikt atbildīgos par: 
11.1. lēmuma 4., 7. un 9.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
11.2. lēmuma 5.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, 
11.3. lēmuma 10.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
12. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2. § 
Par grozījumiem 17.11.2015. domes lēmumā (prot. Nr.23, 2.§) “Par dalību atklātu projektu 

konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, P.Špakovs, K.Bergmanis, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. 17.11.2015. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.23, 2.§) par dalību projektu konkursā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, paredzot kopējās projekta 
izmaksas EUR 159 000,00 (simtu piecdesmit deviņi tūkstoši euro, 0 centi); 

2. 07.04.2016. starp Carnikavas novada domi un SIA “RDM birojs” noslēgtā līguma Nr. 02-
14.6/16/54 ietvaros tika izstrādāts būvprojekts ““Autoceļa “Garciema dzelzceļa 
pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūve””. Būvprojekta ietvaros tika veikti autoceļa 
ģeotehniskie izpētes darbi. Minētās izpētes rezultātā autoceļa pamatnē konstatēta putekļaina 
smilts, minerālās dūņas un kūdra, kas nodrošina vāju ceļa nestspēju. Nepieciešams veikt 
atkūdrošanas un pamatnes pastiprināšanas darbus, kas ievērojami sadārdzina plānotās 
autoceļa pārbūves izmaksas. 05.01.2017. starp  Carnikavas novada p/a “Carnikavas 
Komunālserviss” un SIA “RDM birojs” noslēgtā līguma Nr. 2017/2 par ““Autoceļa 
“Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūves būvprojekts ar asfaltbetona 
izbūvi”” ietvaros saņemtas būvdarbu koptāmes. 

3. Nepieciešams precizēt 17.11.2015. Carnikavas novada domes lēmuma (prot. Nr.23, 2.§) 5. 
punktā minēto projekta finansējumu:  
- Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 489 429,87 (četri simti 

astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro, 87 centi); 
- Maksimālais Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums projektam ir EUR 120 000,00 

(simtu divdesmit tūkstoši euro, 0 centi); 
- Carnikavas novada pašvaldības finansējums EUR 369 429,87 (trīs simti sešdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro, 87 centi). 
 
I.Krastiņš komentē, ka šī ir kontroltāme, ko dod projektēji. Iepirkuma rezultātā summa var 
mainīties. Kāds ir tālākais plāns pie iespējamām izmaksu izmaiņām? Kad ir plānots izsludināt 
iepirkumu uz būvniecību? 
D.Jurēvica atbild, ka galīgās izmaksas būs zināmas pēc pusotra mēneša. Gadījumā, ja summa 
samazināsies, tad domes lēmums tālāk nebūs. Iepirkums tiks izsludināts pēc iespējas ātrāk, lai mēs 
būtu pirmie rindā uz nākamā gada būvniecību un izmaksas būtu pēc iespējas zemākas. 
I.Krastiņš aicina deputātus balsot “PRET” un jautājumu izskatīt vēlāk, ņemot vērā, ka termiņš ir 
līdz 2019.gadam. Deputāts uzskata, ka ceļš būtu jārekonstruē visā garumā, kas izmaksātu 
1 milj. EUR. 
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K.Bergmanis norāda, ka būtu nepieciešams aktualizēt Ētikas nolikumā sadaļu, kas ir saistīta ar 
lobēšanu. Būtu nepieciešams veikt atzīmes par uzņēmumiem, kas tiek lobēti pieņemot pašvaldības 
lēmumos. 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 24.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
E.Burģelis),, “PRET” 3 balsīm (A.Deniņa, I.Krastiņš, G.Dzene), “ATTURAS” 2 balsīm 
(K.Bergmanis, J.Leja), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt Carnikavas novada domes lēmuma 17.11.2015. (prot. Nr.23, 2.§) ““Par dalību atklātu 
projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 5. punktu 
šādā redakcijā: 
„5. Paredzēt Carnikavas novada pašvaldības 2018. gada budžetā no aizņēmuma līdzekļiem 
lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu šādā apmērā: 
- Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 489 429,87 (četri simti 

astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro, 87 centi), tajā skaitā: 
- Maksimālais projektam pieejamais Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums ir EUR 

120 000,00 (simtu divdesmit tūkstoši euro, 0 centi); 
- Carnikavas novada pašvaldības finansējums EUR 369 429,87 (trīs simti sešdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro, 87 centi). 
 
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Ir nepieciešams ekonomiskais pamatojums, kāpēc ir 
sadārdzinājums.” 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Aicinu pašvaldības vadību visus aizņēmumus ņemt galveno 
prioritāšu īstenošanai – stadionam, skolai un bērnudārzam. Un tikai tad ieguldīt putekļainos 
ceļos.” 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 24.jūlij ā plkst. 10.25. 
 
Pielikumā - Carnikavas novada domes lēmumi uz 8 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2017.gada 27.jūlij ā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2017.gada 27.jūlij ā 


