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LATVIJAS REPUBLIKAS 

  CARNIKAVAS NOVADA DOME 

  
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 

AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 

konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 

CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

2018.gada 28.augustā Nr. 15 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

Sēde sasaukta plkst. 09.30 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis Lūkins, Juris 

Kozlovskis, Gatis Miglāns, Imants Krastiņš, Gunita Dzene, Kristaps Bergmanis, 

Eduards Burģelis Jānis Leja 

 

Nepiedalās: 

Deputāti - Genovefa Kozlovska (atvaļinājums), Arta Deniņa (atrodas ārpus Latvijas), Dainis 

Kozlovskis (attaisnoti) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gothade, Agnese Ģērmane 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 

 

Sēdi atklāj plkst. 09.35. 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 2 darba kārtības jautājumi. 

 

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

12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 

G.Miglāns, I.Krastiņš, K.Bergmanis, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 

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

1. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.  

 

1. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. ar domes 2017.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.2, 1.§)  kā Saistošie noteikumi 

Nr.SN/2017/19 ir apstiprināts Carnikavas novada budžets 2018.gadam, kurā paredzēts 

realizēt investīciju projektu „Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana”.  

2. Projekta rezultātā tiks sasniegti rezultatīvie rādītāji gājēju un autovadītāju satiksmes 

drošības nodrošināšana un uzlabošanai, tai skaitā ietves un apgaismojuma izbūve Zušu 

ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā un norobežojošās barjeras izbūve O. Vācieša ielā 

Carnikavā, Carnikavas novadā, kā arī elektrības pieslēguma izbūve Laivu ielā, NA, 

Carnikavā, Carnikavas novadā.  

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, p/a “Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu 

(identifikācijas Nr. 2018/21), kura rezultātā noteica pretendentu SIA "AL Ceļu Būve", 

reģ. Nr.40103390749 ar līguma cenu 205 651.07 eiro, tai skaitā PVN. 

4. Autoruzraudzības līgums tiks slēgts ar SIA “RDM Birojs” par līgumcenu 605 eiro.  

5. Būvuzraudzības izmaksas plānotas līdz 6 tūkst. eiro, veicot cenu aptauju. 

6. Elektroenerģijas pieslēgumam Laivu ielā, NA, Carnikavā, Carnikavas novadā tika 

izvēlēts pretendents AS “Sadales Tīkls” par kopējo līgumcenu 4248.26 eiro, tai skaitā 

PVN. 

7. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 14.panta pirmās daļas septīto punktu, 

pašvaldības var ņemt aizņēmumu ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros 

pašvaldības budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) 2018.gadā nav mazāks par 

25 procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 

75 procentiem no kopējām izmaksām. 

8. 4.kārtas investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” finansējumam 2018.gadā saskaņā 

ar iepirkumu ir nepieciešami 216 504.33 eiro, no kuriem pašvaldībai jāveic maksājumi 

25% jeb 54 126.33 eiro, lai varētu saņemt aizņēmumu Valsts kasē uz atlikušajiem 75% 

jeb EUR 162 378. Aizņēmuma summa nepieciešama būvniecības īstenošanai 2018.gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 

41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas septīto 

punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, Finanšu un budžeta komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 28.08.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 

A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, K.Bergmanis, G.Dzene), 

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

1. Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu 

apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” 4.kārtas īstenošanai 

no Valsts kases par kopējo summu EUR 162 378.00 (viens simts sešdesmit divi tūkstoši 

trīs simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts kases 

noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2019.gada 

septembri. 

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 162 378.00 (viens simts sešdesmit divi 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 centi) saņemšanu investīciju projekta 

“Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, 

rekonstrukcija un atjaunošana” 4.kārtas īstenošanai.  
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4. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 

nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteiktā izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

2. § 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Iepazīstoties ar biedrības „Kalngalieši”, reģistrācijas Nr.40008204799 (turpmāk – 

biedrība) ___.08.2018. pieteikumu, Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. biedrība piedalās ES ELFLA projektā Publisko un privāto partnerattiecību biedrības 

“Sernikon” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam 

īstenošanai rīcībai ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”; 

2. ar domes 17.02.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13. §) (turpmāk – lēmums)  biedrībai 

pašvaldības nekustamais īpašums Cīruļu iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 007 0623, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 007 

0623, 0,7984 ha platībā un diviem sporta laukumiem, kadastra apzīmējumi 8052 007 

0623 002 un 8052 007 0623 003 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nodots bezatlīdzības 

lietošanā līdz 31.12.2018. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-

2021.gadam prioritātei IP1_1 atbilstošo aktivitāšu un pašvaldības autonomās funkcijas - 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – īstenošanai. 

Starp domi un biedrību 10.02.2017. noslēgts līgums Nr.02-14.3/17/2 par Nekustamā 

īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā; 

3. ar domes 29.03.2017. lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) nolemts grozīt iepriekšminēto 

lēmumu, nododot biedrībai Nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) 

gadiem, sākot no 10.02.2017., Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 

2015.-2021.gadam prioritātei IP1_1 atbilstošo aktivitāšu un pašvaldības autonomās 

funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību - 

īstenošanai sadarbībā ar citiem aktivitāšu izpildītājiem”. Kā arī biedrībai piešķirts 

līdzfinansējums 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, nulle centi) apmērā valsts pārvaldes 

uzdevuma īstenošanai -Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētam projektam (Putnu parka estrādes tehniskā projekta izstrādei un 

estrādes būvniecībai Kalngalē). Starp domi un biedrību 31.03.2017. noslēgta vienošanās 

Nr.02-14.3/17/2-1 par grozījumiem pušu starpā 10.02.2017. noslēgtajā līgumā Nr.02-

14.3/17/2; 

4. ar domes 20.09.2017. lēmumu (protokols Nr.20, 24.§) atcelts domes 17.02.2016. lēmums 

(protokols Nr.4, 13.§) par Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai. 

10.10.2017. starp pusēm noslēgta vienošanās par 10.02.2017. līguma Nr.02-14.3/17/2 

izbeigšanu un 09.10.2017. noslēgts zemes nomas līgums Nr.02-14.3/17/7, ar kuru 

biedrībai nodots nomā Nekustamais īpašums uz 10 (desmit) gadiem, skaitot no līguma 

noslēgšanas dienas; 

5. 12.12.2017. starp domi un biedrību noslēgts līdzdarbības līgums Nr.02-14.6/17/226 par 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un līdzfinansējuma izlietošanu; 

6. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015. - 2021. gadam prioritātē 

IP1_1 “Ciema centru attīstība” paredzētajam uzdevumam U1.1.3: “Dzīves kvalitātes 

uzlabošana novada ciemos” pakārtotas aktivitātes - A1.1.3.3: ”Putnu parka projekta 

izstrāde” un A1.1.3.4: “Putnu parka ierīkošana un labiekārtošana”; 

7. ar domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 7.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 

SN/2014/23 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi); 
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8. ar domes 18.03.2015. lēmumu „Par konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikuma 

apstiprināšanu un konkursa komisijas izveidi” (protokols Nr.4, 2.§) apstiprināts nolikums 

Nr. INA/2015/7 „Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikums” un noteikts 

konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvs; 

9. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma 

izpildes ietvaros tiek īstenots ES fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, reglamentēta 

saistošo noteikumu 15.-18.punktos, kas paredz, ka: 

a. pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek 

īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, ja attiecīgais 

projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo 

pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk;  

b. konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu 

šādā gadījumā nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas kārtībā. Privātpersona 

iesniedz pašvaldībai pieteikumu, kurā norādīta deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu 

un  privātpersonas spēju veikt valsts pārvaldes uzdevumu raksturojošu informāciju; 

c. pieteikuma atbilstību saistošiem noteikumiem izvērtē Komisija; 

d. lēmumu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu pēc Komisijas lēmuma saņemšanas pieņem dome; 

10. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk., 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru 

un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu. Savukārt šī panta 5.punkts nosaka, ka 

pašvaldības funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu; 

11. Komisija 27.08.2018. sēdē (protokols Nr.6), izvērtējusi biedrības pieteikuma atbilstību 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punkta un saistošo noteikumu 

prasībām, ir pieņēmusi lēmumu atzīt biedrības pieprasījumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ES ELFLA finansētam projektam 

Putnu parka estrādes būvniecību par saistošajiem noteikumiem atbilstošu un rosināt 

domi piešķir projektam 6000,00 EUR līdzfinansējumu; 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 

21.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.pantu, Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/23 „Kārtība, kādā 

pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 15.-18.punktu, ņemot 

vērā Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteikto, saskaņā 

ar konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas 27.08.2018. sēdes (protokols Nr.6) lēmumu un 

Finanšu un budžeta komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 28.08.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, balsojumā nepiedalās G.Dzene un P.Špakovs, pamatojoties uz likumu "Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Kalngalieši” līdzfinansējumu 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro, nulle 

centi) apmērā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēta projekta (Putnu parka estrādes tehniskā 

projekta izstrādei un estrādes būvniecībai Kalngalē) īstenošanai, izdarot attiecīgus 

grozījumus starp domi un biedrību “Kalngalieši” 2017.gada 12.decembrī noslēgtajā 

līdzdarbības līgumā par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un līdzfinansējuma 

izmantošanu Nr.02-14.6/17/226. 
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2. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto līdzfinansējumu, norādītā projekta apstiprināšanas 

gadījumā, no novada pašvaldības 2018.gada budžeta programmas „Finansējums 

privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, kuru ietvaros tiek 

īstenoti ES projekti”. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai par lēmuma 1.punktā minēto 

sagatavot vienošanos pie 2017.gada 12.decembra līdzdarbības līguma Nr.02-14.6/17/226. 

Termiņš – 30.08.2018. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi – centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas vadītāju. 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 

 

Sēdi slēdz 2018.gada 28.augustā plkst. 09.40. 

 

Pielikumā - Carnikavas novada domes lēmumi uz 5 lp. 

 

 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 

Carnikava, 2018.gada 29.augustā 

 

Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 

Carnikava, 2018.gada 29.augustā 


