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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 
SĒDES PROTOKOLS 

 
2016.gada 20. janvārī  Nr. 1 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Domes ārkārtas sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Imants Krastiņš (līdz 1.jautājumam), domes priekšsēdētāja 
vietnieks ciemu attīstības un sociālo lietu jautājumus Edgars Sliede (no 1.jautājuma) 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Daiga Jurēvica, Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, 
Roberts Raimo, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kristaps Bergmanis, Daiga 
Kalnbērziņa, Arta Deniņa, Sanita Sudraba 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Kārlis Eidis (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ilona 

Gotharde, Ilze Cerbule 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09:02 

 
Sēdes vadītājs Imants Krastiņš informē, ka ar Carnikavas novada vēlēšanu komisijas 

19.01.2016. lēmumu bijušās Carnikavas novada domes deputātes Ilzes Vilkas vietā stājas 
politiskās partijas “Reģionu alianse” deputāte Sanita Sudraba. 
 

I.Kratiņš informē, ka domē ir saņemts sešu deputātu iesniegums par divu jautājumu 
iekļaušanu darba kārtībā.  

Domes sēdes darba kārtībā ir 36 jautājumi un papildus sēdes darba kārtībā - 4 jautājumi. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir iesniegti 4 papildus darba kārtības jautājumi: 

1. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas novadā iegūšanai īpašumā. 
2. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai”. 

3. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja I.Krastiņa atbrīvošanu no amata.  
4. Par jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
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I.Krastiņš informē, ka: 
1. jautājums “Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja I.Krastiņa atbrīvošanu no amata” 

ir iekļaujams kārtējās domes sēdes darba kārtībā, pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām” 65.panta 4.daļu.  

2. jautājums “Par jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” kārtējās dome sēdes darba kārtībā 
ir iekļaujams parastajā kārtībā - ja tam piekrīt 2/3 no klātesošajiem domes deputātiem.  

 
D.Jurēvica izsaka priekšlikumu, jautājumu “Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja 
I. Krastiņa atbrīvošanu no amata” iekļaut kā darba kārtības pirmo jautājumu. 

 
I.Krastiņš aicina balsot par D.Jurēvicas izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 8 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede), „PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina jautājumu “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja I.Krastiņa atbrīvošanu no amata” iekļaušanu sēdes darba 
kārtībā kā pirmo jautājumu. 
 

I.Krastiņš aicina balsot par jautājumu “Par jauna domes priekšsēdētaja ievēlēšanu” 
iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 6 balsīm 
(E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome neapstiprina jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā, pamatojoties uz 
likumu “Par pašvaldībām” 31.pantu. 
 

I.Krastiņš aicina balsot par domes sēdes papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu sēdes 
darba kārtībā, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, I.Tjarve, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 2 balsīm (R.Raimo, 
E.Burģelis), „ATTURAS” 3 balsīm (D.Jurēvica, D.Kalnbērziņa, S.Sudraba), Carnikavas novada 
dome apstiprina domes sēdes papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 
 

I.Krastiņš aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 6 
balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja I.Krastiņa atbrīvošanu no amata. 
2. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā. 
3. Par atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības kustamās mantas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 
4. Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” 2015.gadā īstenoto projektu finansējuma 

apstiprināšanu un projektu ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu nodošanu 
apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

5. Par nolikuma Nr. INA/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 18.marta 
nolikumā Nr. INA/2015/8 „Konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma 
piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums”” 
apstiprināšanu. 

6. Par finansējuma piešķiršanu privātpersonām deleģējamo uzdevumu veikšanai un prioritāšu 
noteikšanu 2016. gadā. 

7. Par izmaiņām Carnikavas novada bāriņtiesas locekļu sastāvā. 
8. Par atļauju Inārai Briedei savienot amatus. 
9. Par atļauju Jeļenai Prišpetjevai savienot amatus. 
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10. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/1 „Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas  vietu” apstiprināšanu. 

11. Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 3.§) “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ciemu attīstības un sociālo lietu 
jautājumos vēlēšanām”. 

12. Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 4.§) “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka uzņēmējdarbības un sadarbības ar Rīgas 
pilsētu lietu jautājumos vēlēšanām”. 

13. Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 5.§) “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vides aizsardzības, sporta un izglītības 
lietu jautājumos vēlēšanām”. 

14. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/__ „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 
3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu. 

15. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2016.gadā. 
16. Par naudas balvu kultūrā un mākslā.  
17. Par naudas balvu kultūrā un mākslā. 
18. Par naudas balvu kultūrā un mākslā. 
19. Par naudas balvu kultūrā un mākslā. 
20. Par pedagogu un audzēkņu apbalvošanu. 
21. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā. 
22. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā karatē.  
23. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā triatlonā. 
24. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā triatlonā. 
25. Par U. Ģ. iesnieguma izskatīšanu. 
26. Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2015” 

organizēšanu. 
27. Par Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāva grozīšanu. 
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam Riču 

iela 3, Siguļi, Carnikavas nov. 
29. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 4, Carnikava lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Kauguru iela 20 un 22, 

Gauja, Carnikavas novads. 
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 

003 0005, Carnikavas novads. 
32. Par atteikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļu. 
33. Par vienošanos par zemes izmantošanu.  
34. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
35. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
36. Par piekrišanas došanu zemes (adreses), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
37. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas novadā iegūšanai īpašumā. 
38. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai”. 

39. Izpilddirektora atskaite. 
 
Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Sliede. 
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1. § 
Par Carnikavas novada domes priekšsēdētāja I.Krasti ņa atbrīvošanu no amata  

Ziņo: E.Sliede 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Jurēvica, I.Tjarve, E.Sliede, A.Deniņa, R.Laveiķis, K.Bergmanis, 
R.Raimo, E.Burģelis 
 
I.Krastiņš komentē, ka šis ir pārsteigums, jo ir pagājis tikai mēnesis un nekādus lielos darbus 
jaunā valdība nav varējusi paveikt. Jaunā domes vadība ir strādājusi pie budžeta, kas ir tendēts 
uz ilgtermiņa novada attīstību, lai varētu palielināt novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu. I.Krastiņš 
aicina neatbalstīt sešu deputātu iesniegumu, bet ļaut jaunajai vadībai strādāt, lai būtu iespēja 
pierādīt ar darbiem uzstādīto mērķu sasniegšanu. 
D.Jurēvica komentē, ka ir viena no deputātēm, kas ir parakstījusi iesniegumu. Nepilna mēneša 
laikā, katrs var izdarīt secinājumus par to kā ir vai nav strādājusi domes vadība. Novada 
iedzīvotāji nav pelnījuši, ka tiek eksperimentēts ar darbiem, kas tika kopīgi iekļauti ilgtermiņa 
stratēģijā. D.Jurēvica aicina balsot “par” I.Krastiņa atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata. 
I.Tjarve komentē, ka pirms mēneša pieņemtā lēmuma iemesls, bija D.Jurēvicas vienpersoniskais 
vadības stils, bet tur ir vainojami arī deputāti, kuri neizrādīja pietiekoši lielas iniciatīvas. Strādājot 
I.Krastiņa veidotajā vadībā netika realizēta “sludinātā” demokrātija, jo darbs ar trīs vietniekiem 
nav bijis produktīvs un kvalitatīvs. 
E.Sliede komentē, ka galvenais ir īstenot iedzīvotāju intereses un vajadzības, neskatoties, kas ir 
domes priekšsēdētāja amatā. Decembrī tika dota iespēja I.Krastiņam un viņa komandai pierādīt, 
ka koleģiāli pieņemti lēmumi būs kvalitatīvāki par iepriekšējiem. Kā zināms tika izveidoti vairāki 
priekšsēdētāja vietnieka amati, kā rezultātā domes vadība kļuva “daudzgalvaināka”, kas nozīmēja 
arī to, ka idejas un vēlmes, ko īstenot, palielinājās. Diskusijas pie kopīgā galda bieži vien izvērtās 
par ļoti “karstām” viedokļu sadursmēm, kā rezultātā vadība novērsās no galvenā mērķa – 
iedzīvotāju vajadzību īstenošanas. Darbības pie demokrātijas ieviešanas, noveda pie apjukuma 
arī darbinieku vidū, jo nebija skaidri definēti mērķi un uzdevumi. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 65.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējās 
pašvaldības domes priekšsēdētāju var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa 
domes deputātu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ:  

1. Atbrīvot no amata Carnikavas novada domes priekšsēdētāju I.Krastiņu. 
2. Noteikt, ka lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Plkst. 10:20 E.Sliede izsludina 10 minūšu pārtraukumu. 
Plkst. 10:30 tiek atsākta kārtējā domes sēde. 
 

2. § 
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus, atbilstoši 1999.gada 13.jūlija Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu  vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un 
08.12.2015. MK noteikumiem Nr.709 " Par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību  kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
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izmaksas privātajai izglītības iestādei", kā arī, ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļā 
paredzēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības 
programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs, Carnikavas 
novada dome konstatē, ka Carnikavas pašvaldības izglītības iestādēs ir sekojošs audzēkņu skaits 
uz 01.01.2016.:  

1. pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš” apmeklē 272 audzēkņi, no tiem 4 audzēkņi, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Carnikavas novada administratīvās teritorijas. 

2. pamatskolā mācās 334 skolēni, no tiem 35 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
ārpus Carnikavas novada administratīvās teritorijas (Rīgas pilsētas, Ādažu, Ropažu, 
Garkalnes un Saulkrastu novadi). 

 
Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” 

Izglītības un kultūras nodaļas un Finanšu vadības nodaļas sagatavotās viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas Carnikavas novada izglītības iestādēs un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 2.¹ un 2.² daļām, 
1999.gada 13.jūlija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pamatskolā un 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” no 01.01.2016., saskaņā ar 
pielikumu.  

2. 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās, veikt nepieciešamās darbības 
grozījumu izdarīšanai noslēgtajos līgumos par pirmsskolas izglītības programmas un 
vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanas pakalpojumu sniegšanu.  

3. Publicēt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 
izmaksas Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” un 
viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pamatskolā un to aprēķināšanas 
kārtību pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv triju darba dienu laikā pēc šī lēmuma 
parakstīšanas. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.un 3.punktos minētā izpildi – Centrālās administrācijas Izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

3. § 
Par atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības kustamās mantas izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. ar domes 17.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 23, 7.§) „Par pašvaldības kustamās mantas 
atsavināšanu” nodota atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 
manta – virtuves iekārtas, kā lietu kopība, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli, uzdodot 
Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt mantas nosacīto cenu Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā un iesniegt apstiprināšanai 2015.gada decembra 
kārtējā domes sēdē, kā arī uzdodot Izsoles komisijai, pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, 
izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai 2016.gada janvāra kārtējā domes sēdē 
atsavināmās mantas izsoles noteikumus; 
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2. ar domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 25, 4.§) „Par atsavināšanai nodotās pašvaldības 
kustamās mantas – virtuves iekārtu nosacītās cenas apstiprināšanu” apstiprināta 
atsavināšanai nodotās pašvaldības kustamās mantas – virtuves iekārtu, kā lietu kopības, 
saskaņā ar sarakstu, nosacītā cena EUR 2464,34 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit četri eiro 
un 34 centi); 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 
nolikuma apstiprināšanu” izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 
17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. komisijas nolikuma izpratnē, Izsoles komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu, organizē un rīko izsoles normatīvajos aktos paredzētajos 
gadījumos, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domei izsoles noteikumus un veic citas 
darbības; 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums noteic: 
a. 9.panta trešā daļa - kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta; 
b. sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami institūcijas, kas 

organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās 
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas kopējā 
nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumi 
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti 
pašvaldību domju saistošie noteikumi; 

6. Izsoles komisija ir izstrādājusi un iesniegusi domei apstiprināšanai atsavināmās kustamās 
mantas izsoles noteikumus. 
 
Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

9.panta trešo daļu, Carnikavas novada domes 17.11.2015. lēmuma (protokols Nr. 23, 7.§) 
3.punktu, Carnikavas novada domes Izsoles komisijas nolikuma Nr. CND/INA/2011/30, kas 
apstiprināts ar Carnikavas novada domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr. 13, 14.§), 
4.1.apakšpunktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves iekārtu, kā lietu 
kopības, izsoles noteikumus Nr. INA/2016/1 (pielikums). 

2. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai sagatavot publicēšanai sludinājuma 
tekstu par lēmuma 1.punktā norādīto izsoli, termiņš - 20.01.2016. 

3. Publicēt sludinājumus par lēmuma 1.punktā norādīto izsoli pašvaldības mājaslapā internetā 
www.carnikava.lv (termiņš - 22.01.2016.) un Carnikavas novada domes informatīvajā 
izdevumā „CARNIKAVAS NOVADA V ĒSTIS” (termiņš – kārtējais izdevuma laidiens). 

4. Izvietot sludinājumus par lēmuma 1.punktā norādīto izsoli redzamā vietā pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, termiņš – 
22.01.2016. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 
priekšsēdētāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Administratīvās nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektoru. 
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4. § 
Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” 2015. gadā īstenoto projektu finansējuma 
apstiprināšanu un projektu ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu nodošanu 

apsaimniekošanā (pārvald īšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. 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), kuri 28.01.2015. stājās spēkā; 

2. 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; 

3. ar domes 18.03.2015. lēmumu „Par konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” nolikuma 
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 3.§) apstiprināts konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu 
un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” 
(turpmāk – Konkurss) nolikums Nr. INA/2015/8 (turpmāk – Konkursa nolikums);  

4. ar domes 19.05.2015. lēmumu „Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu 
pieteikumu saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 22.§) Konkursā iesniegto projektu 
īstenošanai piešķirts finansējums: rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” - EUR 4945,75 
apmērā, un rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” - EUR 5000,00 apmērā; 

5. Konkursa nolikums noteic: 5.punkts - valsts pārvaldes uzdevums var tikt īstenots Carnikavas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kārtējā kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk 
kā līdz kārtējā kalendārā gada 1.decembrim, un 38.punkts - Līdzdarbības līgumu izpildes, 
tas ir, projektu īstenošanas pārskatus, izskata Komisija, pieaicinot ekspertus no Carnikavas 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas un Attīstības un 
plānošanas nodaļas. Komisija akceptē projektu īstenošanas pārskatus un atbilstoši Saistošo 
noteikumu 31.punktam nodod tos gala lēmuma pieņemšanai Domei;  

6. Saistošo noteikumu 29.punkts cita starpā noteic, ka 1 (viena) mēneša laikā pēc valsts 
pārvaldes uzdevuma izpildes privātpersona iesniedz Pašvaldībai detalizētu pārskatu par 
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu, bet Saistošo 
noteikumu 30.punkts paredz, ka pēc noteikumu 29.punktā minētā pārskata saņemšanas 
Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma izlietojuma un deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma 
izpildes atbilstību Līgumā izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem; 

7. sadarbībā ar pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas pārstāvjiem, 
Komisija 13.08.2015. sēdē (protokols Nr.5), 09.11.2015. sēdē (protokols Nr.8) un 
06.01.2016. sēdē (prot. Nr.9) ir izskatījusi un, secinot, ka pašvaldības piešķirtā finansējuma 
izlietojums un deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpilde atbilst ar privātpersonām 
noslēgtajos līgumos izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem, ir akceptējusi 
Konkursa ietvaros iesniegto projektu īstenotāju (privātpersonu) projektu īstenošanas 
pārskatus rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” un rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”, kā arī 
sagatavojusi Konkursa ietvaros īstenotajos projektos faktiski izlietotā Carnikavas novada 
pašvaldības finansējuma apkopojumus (1.pielikums - finansējuma apkopojums rīcībā “Mazā 
mēroga infrastruktūra”; 2.pielikums - finansējuma apkopojums rīcībā “Sabiedriskās 
aktivitātes”); 

8. 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; 

9. 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 
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cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 
pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta otro daļu, 

Carnikavas novada domes 17.12.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā 
pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 30. un 31.punktu, 
Carnikavas novada domes 18.03.2015. nolikuma Nr. INA/2015/8 “Konkursa par līdzdarbības 
līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar 
dvēseli” nolikums” 38.punktu, saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts 
starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, 
D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības finansētā konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 
ietvaros 2015.gadā īstenotajos projektos izlietoto finansējumu: 
1.1. rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” - EUR 4876,84 (četri tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit seši euro, 84 centi) un finansējuma atlikumu EUR 123,16 (viens simts 
divdesmit trīs euro, 16 centi) apmērā, atbilstoši finansējuma apkopojumam 
(1.pielikums); 

1.2. rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” - EUR 4381,63 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit 
viens euro, 63 centi) un finansējuma atlikumu EUR 618,37 (seši simti astoņpadsmit 
euro, 37 centi) apmērā, atbilstoši finansējuma apkopojumam (2.pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 
sagatavot kopsavilkumu par 2015.gadā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, 
kopsavilkumā iekļaujot Carnikavas novada domes 17.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 
SN/2014/23 25.punktā norādīto informāciju. Termiņš - piecas darba dienas no lēmuma 
pieņemšanas. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam 
pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv publicēt lēmuma 2.punktā norādīto 
kopsavilkumu. Termiņš - septiņas darba dienas no lēmuma pieņemšanas. 

4. Nodot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā 
(pārvaldīšanā) konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros 2015.gadā īstenotajos projektos 
izveidotos infrastruktūras objektus, kas minēti lēmuma 2.punktā norādītajā kopsavilkumā un 
ir izvietoti Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumos.  

5. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 01.02.2016. par lēmuma 4.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”. 

6. Segt lēmuma 4.punktā norādīto infrastruktūras objektu uzturēšanas izdevumus no 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2016.gada budžeta līdzekļiem.  

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

5. § 
Par nolikuma Nr. INA/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 18.marta 
nolikumā Nr. INA/2015/8 „Konkursa par l īdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma 
piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums”” 

apstiprināšanu 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. 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), kuri 28.01.2015. stājās spēkā; 

2. 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; 

3. ar domes 18.03.2015. lēmumu „Par konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” nolikuma 
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 3.§) apstiprināts nolikums „Konkursa par līdzdarbības 
līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 
“Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” Nr. INA/2015/8 (turpmāk – Konkursa nolikums); 

4. Konkursa nolikums noteic: 
a. 5. punkts - valsts pārvaldes uzdevums var tikt īstenots Carnikavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kārtējā kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā 
kalendārā gada 1. decembrim; 

b. 20. punkts - projekta pieteikums sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas, 
iesaistīto personu CV, apliecinājuma vēstules par līdzfinansējumu, saskaņojuma lapas; 

c. 31.punkts - visi maksājumi notiek ar bezskaidras naudas norēķinu; 
d. 36.2. punkts - pārvaldes uzdevumu īstenotāji (privātpersonas) sagatavo un iesniedz 

Komisijai projekta īstenošanas pārskatu mēneša laikā pēc valsts pārvaldes uzdevuma 
izpildes, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 15. decembrim; 

5. Komisija, ņemot vērā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” organizēšanas pieredzi 2015.gadā, 
kas atspoguļota Komisijas sanāksmju protokolos no Nr. 1 līdz Nr. 9, tai skaitā, 
nepieciešamību sagatavot kārtējā kalendārajā gadā īstenotajos projektos izlietotā Carnikavas 
novada pašvaldības budžeta finansējuma apkopojumu un Saistošajos noteikumos paredzēto 
kopsavilkumu par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, ir rosinājusi izdarīt 
grozījumus Konkursa nolikumā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 

Carnikavas novads domes saistošo noteikumu Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 11.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, 
R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes nolikumu Nr. INA/2016/2 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2015.gada 18.marta nolikumā Nr. INA/2015/8 „Konkursa par līdzdarbības 
līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 
“Sabiedrība ar dvēseli” nolikums”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmuma 
1.punktā norādīto nolikumu pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. Termiņš - trīs darba 
dienas no lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 

6. § 
Par finansējuma piešķiršanu privātpersonām deleģējamo uzdevumu veikšanai un 

priorit āšu noteikšanu 2016. gadā 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome, ņemot vērā to, ka: 
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1. Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

2. Carnikavas novada dome 2014.gada 17.decembrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 
SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai”, kuru 5.punkts noteic, ka apstiprinot budžetu, tiek noteikti tie valsts pārvaldes 
uzdevumi, kuri var tikt deleģēti kārtējā gada ietvaros. Savukārt, 15.punkts nosaka, ka 
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, izskatīja Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
sagatavotos priekšlikumus konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2016.gada prioritātēm. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 5. un 15. punktu, kā arī Finanšu un budžeta 
komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, 
I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt konkursa par līdzdarbības līguma noslēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” prioritātes 2016.gadam, paredzot 
finansējumu no pašvaldības 2016.gada budžeta programmas – “Projekts „Sabiedrība ar 
dvēseli”” l īdz 8000.00 euro (astoņi tūkstoši euro, nulle centi): 
1.1. Rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra”  prioritātes ar finansējumu līdz 4000.00 euro 

(četri tūkstoši euro, nulle centi)): 
a. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punkts); 
b. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punkts); 
c. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts); 
1.2. Rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 4000.00 euro (četri 

tūkstoši euro, nulle centi)): 
a. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts); 
b. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas 

jaunrades attīstība (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts); 
c. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punkts); 
d. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punkts). 
2. Piešķirt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības fondu vai cita 

ārējā finansējuma projektos, ja attiecīgie projekti atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām 
un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, paredzot finansējumu no 
pašvaldības 2016.gada budžeta programmas – “Finansējums privātpersonām deleģējamo 
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, kura ietvaros tiek īstenoti ES projekti” līdz 5000.00 
euro (pieci tūkstoši euro, nulle centi). 
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7. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada bāri ņtiesas locekļu sastāvā 

Ziņo: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada domē (turpmāk – dome) 2015.gada 15.decembrī saņemts Carnikavas 
novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) locekles Dzintras Vīksnes iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 3.janvāri.  

 
Pamatojoties uz „Bāriņtiesu likuma” 15.pantu, kas paredz, ka Bāriņtiesas priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem 
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, 
sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas attiecīgā bāriņtiesa, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas 
paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, un ņemot vērā Finanšu 
un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, 
E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Dzintru Vīksni (personas kods xxxxxx-xxxxx) no Carnikavas novada bāriņtiesas 
locekļa amata ar 2016.gada 03.janvāri. 
 

8. § 
Par atļauju Inārai Briedei savienot amatus 

Ziņo: I.Krastiņš 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām 
21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 15.pantu, ņemot vērā Finanšu un budžeta 
komitejas 13.01.20106. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, 
R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Inārai Briedei savienot Carnikavas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ādažu novada 
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistes amatu un Ādažu novada bāriņtiesas locekles amatu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

9. § 
Par atļauju Jeļenai Prišpetjevai savienot amatus 

Ziņo: I.Krastiņš 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām 
21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 15.pantu, ņemot vērā Finanšu un budžeta 
komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, 
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I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Jeļenai Prišpetjevai savienot Carnikavas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ādažu 
novada bāriņtiesas locekles amatu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

10. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/1 „Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. 2015.gada 08.oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par pašvaldībām”. Šī likuma 45.panta 
piektā daļa /spēkā no 06.11.2015./ paredz, ka novada domes saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, 
vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” pārejas noteikumu 34.punktu, novada dome 
izpilda šā likuma 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu publicēšanas 
vietas noteikšanu līdz 2016.gada 30.jūnijam. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otro, piekto un sesto 

daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, 
D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2016/1 „Par 
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (pielikumā). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
 

11. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 3.§) “Par 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ciemu attīstības un sociālo lietu 
jautājumos vēlēšanām” 

Ziņo: I.Krastiņš 
 

Nolūkā precizēt Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ciemu attīstības un 
sociālo lietu jautājumos amata nosaukumu un pienākumus, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Finanšu un  budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 1 balss (R.Raimo), „PRET” 9 balsīm (E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, D.Jurēvica, 
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G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „ATTURAS” 4 balsīm 
(I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
lēmumprojektu neatbalstīt. 

 
12. § 

Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 4.§) “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka uzņēmējdarb ības un sadarbības ar 

Rīgas pilsētu lietu jaut ājumos vēlēšanām” 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Nolūkā precizēt Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka uzņēmējdarbības un 

sadarbības ar Rīgas pilsētu lietu jautājumos amata nosaukumu un pienākumus, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Finanšu un  budžeta komitejas 13.01.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 1 balss (R.Raimo), „PRET” 9 balsīm (E.Sliede, I.Tjarve, 
E.Burģelis, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), 
„ATTURAS” 4 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: lēmumprojektu neatbalstīt. 
 

13. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.26, 5.§) “Par 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vides aizsardzības, sporta un izglītības 

lietu jautājumos vēlēšanām” 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
Nolūkā precizēt Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vides aizsardzības, 

sporta un izglītības lietu jautājumos amata nosaukumu un pienākumus, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 1 balss (R.Raimo), „PRET” 9 balsīm (E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, 
D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „ATTURAS” 4 
balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
lēmumprojektu neatbalstīt. 
 

14. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/__ „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprin āšanu 

Ziņo: I.Krastiņš 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Jurēvica, E.Sliede 
 
I.Krastiņs izsaka priekšlikumu skatīti šo jautājumi atkārtoti kārtējā Finanšu un budžeta komitejas 
sēdē. 
D.Jurēvica izsaka priekšlikumu par šī lēmumprojekta noraidīšanu un atkārtotu tā izskatīšanu 
Finanšu un budžeta komitejā par to, kā nākotnē komitejās varētu izskatīt un diskutēt par 
lēmumprojektiem. 
E.Sliede atbalsta I.Krastiņa un D.Jurēvicas izteiktos priekšlikumus. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 
24.pantu, Finanšu un budžeta komitejas 13.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” nav balsīm, 
„PRET” 10 balsīm (R.Raimo, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „ATTURAS” 4 balsīm (I.Krastiņš, 
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K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome NOLEMJ: lēmumprojektu 
neatbalstīt. 
 

15. § 
Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2016.gadā. 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 07.01.2016. protokolu Nr.1 un 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, 25.05.2011. nolikuma 
Nr.CND/INA/2011/21 „Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums” 10. 
un 17.punktiem,  11.01.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un 
13.01.2016. Finanšu budžeta komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (I.Krastiņš, 
E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā 
nepiedalās D.Jurēvica un E.Odziņa, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 
2016.gada janvārim- maijam interešu izglītības programmu īstenošanai: 
1.1. Carnikavas pamatskolas  (sešiem) pulciņiem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

mērķdotāciju finansējumu – 7073,10 EUR (septiņi tūkstoši septiņdesmit trīs eiro, 10 
centi) apmērā t.sk. VSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 1. punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 5 (pieciem) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu – 
3623,75 EUR (trīs tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro, 75 centi), t.sk. VSOA 
maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 2. punktu); 

2. Piejūras internātpamatskolas 3 (trīs) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu 3105,00 
EUR (trīs tūkstoši viens simts pieci eiro, 00 centi), t.sk. VSOA maksājums 23,59% (saskaņā 
ar pielikuma 2. punktu). 

3. Līdzekļus pašvaldības finansētajiem pulciņiem 6728,75 EUR paredzēt pašvaldības 
2016.gada budžetā.  

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – Carnikavas 

pamatskolas direktors S.Čevers. 
6. Atbildīgā par lēmuma 2. punktā minēto līdzekļu administrēšanu –Piejūras 

internātpamatskolas direktors J. Krastiņš. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
16. § 

Par naudas balvu kultūrā un mākslā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 18.12.2015. saņemts I. E. B. iesniegums Nr. S/3083 ar lūgumu 

piešķirt naudas balvu viņas mazmeitai, Valsts Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēknei K.  K. par 
sasniegumiem (1.vieta) Saldus novada pašvaldības rīkotā jauno pianistu Etīžu konkursā Saldū 
2015. gada 25.novembrī.  

 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§)  9. un 10.2.  
punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, 
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A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, 
R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt K. K. naudas balvu EUR 147,84 (viens simts četrdesmit septiņi  eiro, 35 centi) pirms 
nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 34,01) par iegūto 1.vietu Jauno pianistu Etīžu 
konkursā. 

2. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” un izmaksāt Carnikavas pasta nodaļā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā- pašvaldības izpilddirektors. 

 
17. § 

Par naudas balvu kultūrā un mākslā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 05.11.2015. saņemts I. N. (deklarētā adrese) iesniegums 

Nr. S/2713 ar lūgumu piešķirt naudas balvu viņas dēlam, Rīgas pilsētas A.Dombrovska mūzikas 
skolas audzēknim A. N. par sasniegumiem (3.vieta) V Starptautiskā Brāļu Mediņu jauno pianistu 
konkursā Rīgā Jāzepa Mediņa Rīgas 1.vidusskolā 2015.gada 14.martā.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 9. un 10.3. 
punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, 
R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt A. N. naudas balvu EUR 147,84 (viens simts četrdesmit septiņi  eiro, 35 centi) pirms 
nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 34,01) par iegūto 3.vietu V Starptautiskā Brāļu 
Mediņu jauno pianistu konkursā. 

2. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” un ieskaitīt iesniegumā norādītajā A.N. SWEDBANKAS kontā (konta 
numurs). 

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
18. § 

Par naudas balvu kultūrā un mākslā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 05.05.2015.saņemts S. T. (deklarētā adrese) iesniegums 

Nr. S/1144 ar lūgumu piešķirt naudas balvu viņas meitai, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēknei Z. T. par sasniegumiem - 2.vieta  XIII Starptautiskā akordeonistu –solistu konkursā 
“Naujene 2015” Daugavpilī  2015.gada 21.aprīlī un 1.vieta Vidzemes reģiona mūzikas un mākslas 
skolu akordeonistu –solistu konkursā “Cēsis 2015”Cēsīs 2015.gada 29.aprīlī.  

 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 9., 10.1 un 
10.3. punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 



16 
 

E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt Z. T. naudas balvu EUR 92,39 (deviņdesmit divi euro, 39 centi) pirms nodokļu 
nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 21,25) par iegūto 1.vietu Vidzemes reģiona mūzikas un 
mākslas skolu akordeonistu –solistu konkursā “Cēsis 2015” Cēsīs 2015.gada 29.aprīlī. 

2.  Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” un ieskaitīt iesniegumā norādītajā Z. T. mātes S. T. SWEDBANKAS 
kontā (konta numurs). 

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu un vadības nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā –pašvaldības 

 
19. § 

Par naudas balvu kultūrā un mākslā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 05.11.2015.saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

direktora Igora Doriņa iesniegums Nr. S/2996, kurā par sasniegumiem konkursos lūdz piešķirt 
naudas balvas skolas audzēkņiem : 

1. A.D. (7.klavierspēles klase) - par iegūto 3.vietu 5.Starptautiskajā konkursā- festivālā 
“Harmony” Turcijā 2015.gada 2.-9.maijā; 

2. V. M. R. (9. klavierspēles klase) - par iegūto 3.vietu 5.Starptautiskajā konkursā - festivālā 
“Harmony”  Turcijā 2015.gada 2.-9.maijā; 
 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§)  9. un 10.3.  
punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, 
R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt A. D. naudas balvu  EUR 147,84 (viens simts četrdesmit septiņi  eiro, 35 centi) pirms 
nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 34,01) par iegūto 3.vietu 5.Starptautiskajā 
konkursā- festivālā “Harmony” Turcijā.  

2. Piešķirt V. M. R. naudas balvu  EUR 147,84 (viens simts četrdesmit septiņi  eiro, 35 centi) 
pirms nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 34,01) par iegūto 3.vietu 5.Starptautiskajā 
konkursā - festivālā “Harmony”  Turcijā. 

3. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” un izmaksāt Carnikavas pasta nodaļā. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
20. § 

Par pedagogu un audzēkņu apbalvošanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 05.11.2015. saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

direktora Igora Doriņa iesniegums Nr. S/2996, kurā viņš par sasniegumiem konkursos lūdz piešķirt 
naudas balvas skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem: 

1. V. K. (3.vijoļspēles klase) – par iegūto 2.vietu Latvijas 2.mazajā Augusta Dombrovska 
konkursā 2015.gada  27.-28.novembrī; 
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2. V.K. pedagogiem Dainai Birzniecei un Ivetai Gudrai par audzēknes sasniegumiem minētajā 
konkursā. 
 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes 14.12.12. noteikumu Nr. 

CND/INA/2012/25 “Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu 
apbalvošanu”  5. un 9.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
11.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, 
E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa 
P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt V. K. (3.vijoļspēles klase)  naudas balvu EUR 113,83 (viens simts trīspadsmit eiro, 
83 centi) pirms nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 26,18) par iegūto 2.vietu Latvijas 
2.mazajā Augusta Dombrovska konkursā.   

2. Piešķirt pedagogiem Dainai Birzniecei un Ivetai Gudrai naudas balvu katrai EUR 113,83 
(viens simts trīspadsmit eiro, 83 centi) pirms nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 26,18) 
un papildus VSOA iemaksas.  

3. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

4. Naudas balvu V.K. izmaksāt Latvijas Pasta nodaļā, D.Birzniecei un I.Gudrai – pārskaitīt uz 
viņu norādītajiem norēķinu kontiem. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
 

21. § 
Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: D.Kalnbērziņa, E.Sliede 
 

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 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākums 
“deinstucionalizācija”” noteikts, ka viens no īstenotājiem būs Rīgas plānošanas reģions; 

2. 15.07.2015. dome ārkārtas sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada dalību Rīgas 
plānošanas reģiona projektā “deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” un noslēgt nodomu protokolu ar Rīgas plānošanas reģionu. 

3. Ir saņemta 07.12.2015. Rīgas plānošanas reģiona vēstule, kurā pašvaldība tiek aicināta 
izveidot deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) vadības grupu pašvaldībā, kura veiktu 
sekojošas funkcijas: 
• Sagatavo un sniedz plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem 

pašvaldībā esošajiem un plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem;  
• Nodrošina DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā un 

sniegšanā; 
• Organizē jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojuma izveidi; 
• Organizē pakalpojumu sniegšanu atbilstoši reģiona DI plānam; 
• Pārrauga klientu sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa īstenošanu 

pašvaldības līmenī; 
• Veicina vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, informējot par to 

vajadzībām un iespējām, un iesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs; 
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• Sadarbojas ar reģiona DI vadības grupu. 
 
D.Kalnbērziņa norāda, ka komitejas sēdē parādījās tas, ka atšķīrās vadības grupas sastāvs. 
Deputāte izsaka priekšlikumu lemjošās daļas 1.3. punktā, kā vienu no grupas locekļiem noteikt 
deputāti E.Odziņu. 
E.Sliede atbalsta D.Kalnbērziņas izteikto priekšlikumu. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 11.01.2016. atzinumu un D.Kalnbērziņas izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Carnikavas pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu sekojošā sastāvā: 

1.1. Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Ināru Stalidzāni; 
1.2. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Artu Deniņu; 
1.3. Deputāti Evu Odziņu; 
1.4. Bāriņtiesas priekšsēdētāju Dainu Upīti; 
1.5. Sociālā dienesta vadītāju Daigu Landsmani. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

22. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā karatē  

Ziņo: A.Deniņa 
 
Plkst. 11:15 no domes sēdes iziet deputāte D.Jurēvica. 
 

Iepazīstoties ar biedrības “Latvian Karate Association”, reģ.Nr. 40008162599 (reģistrēts KAC 
09.12.2015.Nr.S/2985) iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas novada iedzīvotāja 
T.V. (dz.d.25.02.2003) dalībai Pasaules čempionātā karatē sportā 15.-19.06.2016. Dublinā (Īrijā) un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. 
Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 6.pielikumu un ņemot vērā Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, 
G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam T. V. EUR 145,00 (viens simts 
četrdesmit pieci eiro, 00 centi) dalībai Pasaules čempionātā karatē sportā 15.-19.06.2016. 
Dublinā – dalības maksas, akreditācijas, apdrošināšanas, transporta un naktsmītņu izdevumu 
segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvian Karate Association”. 

3. Biedrībai „Latvian Karate Association” , ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

23. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā triatlon ā 

Ziņo: A.Deniņa 
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Plkst. 11:17 domes sēdē atgriežas deputāte D.Jurēvica. 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja M. L. (reģistrēts KAC 16.12.2015. Nr. S/3053) 
iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Eiropas čempionātā triatlonā 24.07.2016. 
Poznaņā (Polijā), kā arī Latvijas Triatlona federācijas iesniegumu (reģistrēts KAC 16.12.2015. 
Nr. S/3050) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 
20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 
iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 6.pielikumu un ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam M. L. EUR 317,27 (trīs simti 
septiņpadsmit eiro, 27 centi) dalībai Eiropas čempionātā triatlonā 24.07.2016. Poznaņā 
(Polijā)– dalības maksas izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvijas Triatlona federācija” 
(reģ.Nr. 40008024242). 

3. M. L., ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
24. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā triatlon ā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja R. G. (reģistrēts KAC 16.12.2015. Nr. S/3042) 

iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Eiropas čempionātā triatlonā 24.07.2016. 
Poznaņā (Polijā), kā arī Latvijas Triatlona federācijas iesniegumu (reģistrēts KAC 16.12.2015. 
Nr.S/3050) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 
20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 
iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 6.pielikumu un ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam R. G. EUR 317,27 (trīs simti 
septiņpadsmit eiro, 27 centi) dalībai Eiropas čempionātā triatlonā 24.07.2016. Poznaņā 
(Polijā)– dalības maksas izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvijas Triatlona federācija” 
(reģ.Nr. 40008024242). 

3. Raimondam Garenčikam, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas 
novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
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25. § 
Par U. Ģ. iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
2., 7., 23.punktiem, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 2.punktu un 63.panta 
pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.01.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Atteikt piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas novada iedzīvotājai U. Ģ. dalībai Latvijas 
čempionātā kērlingā,  Rīgā 23.-31.01.2016. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

26. § 
Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2015” 

organizēšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: R.Laveiķis, E.Sliede, D.Jurēvica I.Gotharde 
 

Carnikavas novada domē ir iesniegti 54 novada administratīvajām teritorijā deklarēto 
individuālo sportistu iesniegumi, sacensību rezultāti un diplomi ar lūgumu piešķirt naudas balvas 
par sasniegumiem sportā 2015. gadā, kurus izskatot tiek konstatēts: 

1. Jau devīto gadu pēc kārtas Carnikavas novada dome piešķir naudas balvas par sasniegumiem 
sportā novadā deklarētajiem sportistiem; 

2. 7 treneri ir pievienojuši sporta speciālista apliecinošus sertifikātus; 
3. 2015.gada labākie sportisti un viņu treneri tiks godināti 19.02.2016. svinīgā pasākumā tautas 

namā „Ozolaine”. Pasākumā ņems aktīvu dalību „Carnikavas sporta centrs” darbinieki, 
sportisti un sporta dzīves atbalstītāji. 

 
R.Laveiķis jautā, vai ir pārbaudītas apbalvojumu summas, lai tie atbilstu saistošajiem 
noteikumiem? Ir aizdomas, ka aprēķinātās summas neatbilst saistošajiem noteikumiem, konkrēti 
treneriem 20% piemaksa ir aprēķināta no visu audzēkņu sasniegumiem. 
I.Gotharde komentē, ka juridiskā nodaļa nav saskaņojusi šī lēmumprojekta pielikumu, par to ir 
arī atzīmes uz domes lēmumprojekta. 
E.Sliede izsaka priekšlikumu lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai. 
D.Jurēvica papildina E.Sliedes priekšlikumu, ka šo lēmumprojektu var izskatīt janvāra ārkārtas 
sēdē. 
 

Izvērtējot sportistu un viņu treneru sasniegumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 “Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
12., 16., 17.,18. un 19. punktiem, 11.01.2016. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (I.Krastiņš, E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
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E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: Lēmumprojektu novirzīt atkārtotai izskatīšanai 28.01.2016. domes ārkārtas sēdē. 

 
27. § 

Par Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāva grozīšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 11:26 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 
 

2015.gada 22.aprīlī Carnikavas novada dome izveidoja Medību koordinācijas komisiju, kā 
to paredz MK 2014.gada 26.maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punkts un tika apstiprināts 
tās sastāvs.  

 
Pamatojoties uz to, ka Lauku atbalsta dienests Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

veica izmaiņas Lauku atbalsta dienesta pārstāvībā, atsūtot Carnikavas novada domei vēstuli, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Grozīt Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu, ieceļot par komisijas 
locekli Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un 
uzraudzības daļas vecāko inspektoru Mārtiņu Upmani un izslēgt no komisijas sastāva iepriekšējo 
Lauku atbalsta dienesta pārstāvi Gundaru Krievānu; 

Par lēmuma izpildi kopumā atbildīgs Carnikavas novada domes izpilddirektors.  
 

28. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: D.Jurēvica, E.Sliede, R.Raimo 
 
Plkst. 11:28 no domes sēdes aiziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. ar domes 27.11.2015. lēmumu „Par zemes nomas līgumu slēgšanu pretplūdu pasākumu 

īstenošanai Carnikavas novadā (nekustams īpašums “Gobas”, Carnikavas nov.)” (prot. 
Nr.24, 1.§) (turpmāk – Lēmums) nolemts noslēgt zemes nomas līgumu ar A. M. (turpmāk 
arī – zemes īpašnieks) par nekustamā īpašuma „Gobas”, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 003 0424, sastāvā ietilpstošā zemesgabala 1,6874 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0443, daļas - zemesgabala 1450 m2 platībā – nomu; 

2. Lēmums pieņemts, lai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) projekta 
„Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros nodrošinātu plūdu risku 
samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanu, proti, uzbūvētu pretplūdu aizsargdambja D-
4 daļu; 

3. Lēmums paredz veikt darbības, lai atdalītu no nekustamā īpašuma „Gobas”, Carnikavas 
novads, pretplūdu aizsargdambja D-4 būvniecībai nepieciešamo zemesgabalu 1450 m2 
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, veicot atdalāmā zemesgabala kadastrālo 
uzmērīšanu dabā), kā arī veikt darbības tā iegūšanai pašvaldības īpašumā normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā; 
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4. starp A. M., kā iznomātāju, un pašvaldību, kā nomnieku, 27.11.2015. noslēgts zemes 
nomas līgums Nr.02-14.3/15/12 (turpmāk – Līgums) par lēmuma aprakstošās daļas 
1.punktā norādītā zemesgabala nomu pretplūdu aizsargdambja D-4 – būvniecībai; 

5. Līguma 8.1.punkts paredz, ka Puses vienojas ne vēlāk kā viena gada laikā no Līguma spēkā 
stāšanās dienas veikt visas darbības, lai pretplūdu aizsargdambja D-4 būvniecībai 
nepieciešamo un no nekustama īpašuma atdalīto Zemesgabalu 1450 m2 platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies, veicot Zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā) Iznomātājs 
atsavinātu par labu Nomniekam. Iznomātājs šo darbību veikšanai pilnvaro Nomnieku. 
Visus izdevumus, kas saistīti ar Zemesgabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma, 
Zemesgabala atsavināšanu un darījuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz Nomnieks; 

6. domē 10.12.2015. ir saņemts A. M. iesniegums, reģistrēts ar Nr.S/2993, kurā, pamatojoties 
uz Līguma 8.1.punktu, zemes īpašnieks piedāvā domei veikt pašvaldības funkciju izpildei 
nepieciešamā un no nekustamā īpašuma „Gobas” atdalāmā zemesgabala aptuveni 1450 m2 
platībā apmaiņu pret zemesgabalu, kas, izstrādājot zemes ierīcības projektu, varētu tikt 
atdalīts no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 003 0523; zemes īpašnieka iesniegumam pievienotas no 
nekustamiem īpašumiem “Gobas” un Riču iela 3 atdalāmo un maināmo zemesgabalu 
novietojuma shēmas; 

7. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0523, kas sastāv no zemes vienības 0,2252 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0523; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā 
sastāvā 13.06.2013. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 6405; uz norādītā nekustamā īpašuma 
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ir izbūvēta pretplūdu aizsargdambja D-4 daļa; 

8. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0049 4895 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu „Gobas”, Carnikavas nov., 
31.08.2011. nostiprināta A. M.; 

9. saskaņā ar zemes īpašnieka ierosinājumu ar domes 18.12.2013. lēmumu "Par 
detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam "Gobas"" un darba uzdevuma 
apstiprināšanu" (prot. Nr.26, 19.§) ir atļauts izstrādāt detālplānojumu nekustamam 
īpašumam „Gobas”, Carnikavas nov., atbilstoši detālplānojuma izstrādes nosacījumu 
prasībām; 

10. maiņai paredzēto nekustamo īpašumu „Gobas”, Carnikavas nov., un Riču iela 3, Siguļi, 
Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošo zemes vienību sadalīšanas un zemes konsolidācijas 
shēma atbilst zemes īpašnieka iesniegumam pievienotajās shēmās norādītajam un ar domes 
18.12.2013. lēmumu (prot. Nr.26, 19.§) atļautā detālplānojuma izstrādes nosacījumu 
prasībām; 

11. pašvaldības nekustamā īpašuma Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0523, Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” – 0,12 ha platībā (kods 0601) un „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” – 0,1052 ha platībā (kods 0201); 

12. nekustamā īpašuma „Gobas”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8052 003 0443, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kādas cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” - 1,6874 ha platībā (kods 
0501); 

13. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Dzirnupes paliena”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0423, kas sastāv no zemes vienības 4,97 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 003 0423, un būves - pretplūdu aizsargdambis D-4, kadastra apzīmējums 8052 003 
0423 001; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 
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21.12.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 6626; 

14. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām autonomā funkcija ir 

pretplūdu pasākumi; 
b. 15.panta pirmās daļas 13.punkts noteic, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir saskaņā 

ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 
kārtību; 

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; 

15. Zemes ierīcības likums noteic: 
a. 5.panta 1.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai 

vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem, 
b. 8.panta pirmā daļas 3. un 4.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem 

zemes ierīcības darbiem - zemes vienību sadalīšanai un zemes konsolidācijai. 
 
R.Raimo jautā, kādas ir plānotās izmaksas detalplānojuma izstrādei? 
D.Jurēvica atbild, ka šeit ir nepieciešams zemes ierīcības projekts nevis detalplānojums, un 
aptuvenās izmaksas ir 200,00 – 300,00 EUR. 
 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro 
daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes ierīcības 
likuma 5.panta 1.punktu un 8.panta pirmā daļas 3. un 4.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Riču iela 3, Siguļi, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0523, sastāvoša no zemes vienības 0,2252 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0523, zemes ierīcības projekta izstrādi ar noteikumu, 
ka vienlaikus tiek izstrādāts detālplānojums A. M. piederošam nekustamam īpašumam 
„Gobas”, Carnikavas nov., paredzot par labu pašvaldībai pretplūdu aizsargdambja D-4, 
kadastra apzīmējums 8052 003 0423 001, uzturēšanas vajadzībām atsavināmas jaunas zemes 
vienības izveidi, atbilstoši zemes vienību sadalīšanas un zemes konsolidācijas shēmā 
(pielikums) norādītajam. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldei organizēt lēmuma 1.punktā norādītā 
pašvaldības nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

3. Apmaksāt nekustama īpašuma Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas nov., zemes ierīcības projekta 
izstrādes izdevumus no pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Zemes, mežu 
uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

4. Noteikt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo un zemes ierīcības 
projekta un detālplānojuma izstrādes rezultātā jaunizveidoto zemes vienību maiņas līguma 
noslēgšanas termiņu – ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc zemes ierīcības projekta un 
detālplānojuma apstiprināšanas, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu 
izgatavošanas, kā arī datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Būvvaldes teritorijas plānotāju.  

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju.  
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7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

29. § 
Par nekustamā īpašuma Jūras iela 4, Carnikava lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 11:35 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Baltic Mind” (reģ.Nr. 40103778311) izstrādāto 
lokālplānojuma projektu nekustamam īpašumam Jūras iela 4, Carnikava un izvērtējot Carnikavas 
novada rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka izstrādātā 
nekustamā īpašuma Jūras iela 4 lokālplānojuma 1.redakcija atbilst Darba uzdevumam 
lokālplānojuma izstrādāšanai, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma 
Jūras iela 4 lokālplānojuma 1.redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par 
četrām nedēļām. 

 
30. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Kauguru iela 20 un 
22, Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 20 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 2039, un Kauguru iela 22 zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 002 2038, Gauja, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības. 
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 
2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 
14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam 
īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma „Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 
piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, 
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi 
uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 20 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2039, un Kauguru iela 22 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 2038, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Kauguru iela 22, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,3443 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Kauguru iela 20, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa, kods 0501, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā 
apzīmēts ar „Nr.2” 0,0536 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt nosaukumu Kauguru iela, Gauja Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.3” 0,0914 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
31. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 003 0005, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „AZIMUTS inženierizpēte” (reģ.Nr.40003879063) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8052 003 0005, 
Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības. 

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 
14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam 
īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma „Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 
piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, 
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi 
uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
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13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
Nr.8052 003 0005, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt nosaukumu „Karāti”, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 4,0933 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu Mazā Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.2” 0,0603 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 
  

32. § 
Par atteikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrit īgas zemes vienības daļu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 12.01.2016.atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, 
I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, 
R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Atteikt N. M. nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1330, daļu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

33. § 
Par vienošanos par zemes izmantošanu  

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada domē 30.12.2015. saņemta (iereģistrēta ar Nr.S/3180) valsts sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – 
LVĢMC) valdes priekšsēdētāja K.Treimaņa parakstīta 29.12.2015. vēstule Nr.1-2/1194 „Par 
Vienošanās par zemes izmantošanu Nr. LVĢMA2009/21 termiņa pagarināšanu”, kurā lūgts 
pagarināt līdz 31.12.2020. starp LVĢMC  un Carnikavas novada domi 09.06.2009. noslēgto 
vienošanos par zemes izmantošanu. 

Izskatot iesniegumu un papildus informāciju, dome konstatē: 
1. Starp LVĢMC  un Carnikavas novada domi 09.06.2009. noslēgta vienošanās par zemes 

izmantošanu (turpmāk – vienošanās). Saskaņā ar vienošanos Carnikavas novada dome 
atļāvusi veikt monitoringa iekārtu, kas paredzētas ūdens kvalitātes noteikšanai un kvantitātes 
kontrolei, kuras atrodas uz zemes gabala Laivu iela 12A, Carnikava, Carnikavas nov., 
īpašuma kadastra numurs 8052 004 0651, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 
0618 (četri urbumi (371(1485); 372(1486); 373/1(19140); 374(1488)) un uz zemes gabala 
Ūbeļu iela 8, Kalngale ar kadastra numuru 8052 007 0777 (pieci urbumi (361(1480); 
362(1481); 363(1482); 364(1483); 365(1484)), kontroli, atjaunošanu un aprīkošanu ar 
automātiskām iekārtām. Atbilstoši 5.2.punktam, vienošanās ir spēkā līdz 31.12.2015. 
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2. Vienošanās noslēgta, pamatojoties uz Carnikavas novada domes 20.05.2009. lēmumu (prot. 
Nr.8, 45.§) “Par vienošanās par zemes izmantošanu slēgšanu”, saskaņā ar kuru Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai tika dota atļauja veikt ūdens kvalitātes un 
kvantitātes kontrolei paredzēto iekārtu izmantošanu, atjaunošanu un aprīkošanu ar 
automātiskām ierīcēm valsts monitoringa postenī „Carnikava” un pazemes ūdeņu valsts 
monitoringa postenī „Kalngale”. Zemes gabalu daļas, uz kurām atrodas objekti, Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra paredzētajiem mērķiem izmantoja bez maksas. 

3. Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu Laivu ielā 12A, kadastra numurs  8052 004 0651, 
kura sastāvā ietilpst zemes vienība 3,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0618, 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 100000503243. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8052 007 0777 
Ūbeļu ielā 8, Kalngalē, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
datiem, sastāv no Carnikavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 0,2 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0777.  

4. Ūdens apsaimniekošanas likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs apstiprina ūdens stāvokļa monitoringa programmu katram upju 
baseinu apgabalam, kas ietver virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju 
monitoringu. 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka: 
5.1. 5.panta pirmā daļa - publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai 

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā; 
5.2. 5.panta otrās  daļas  5.punkts - šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz 

gadījumiem, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai 
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas 
personas pakalpojumu sniegšanai. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 
otrās daļas 5.punktu un trešo daļu. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, 
S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanos ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”, reģ. Nr. 50103237791, par Carnikavas novada pašvaldības īpašumā 
esošās zemes izmantošanu ar mērķi veikt ūdens kvalitātes un kvantitātes kontrolei paredzēto 
iekārtu izmantošanu, atjaunošanu un aprīkošanu ar automātiskām ierīcēm: 
1.1.  valsts monitoringa postenī „Carnikava”, kas atrodas, uz nekustamā īpašuma Laivu iela 

12A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0651, sastāvā  ietilpstošās 
zemes vienības 3,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0618 (četri urbumi 
(371(1485); 372(1486); 373/1(19140); 374(1488)), saskaņā ar plānā (pielikumā) 
norādīto; 

1.2.  pazemes ūdeņu valsts monitoringa postenī „Kalngale”, kas atrodas uz nekustamā 
īpašuma, kadastra numurs 8052 007 0777, Ūbeļu ielā 8, Kalngalē, Carnikavas nov. 
sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 007 
0777 (pieci urbumi (361(1480); 362(1481); 363(1482); 364(1483); 365(1484)), saskaņā 
ar plānā (pielikumā) norādīto. 

2. Vienošanās slēdzama uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim, nosakot, ka Valsts sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vienošanās 
darbības laikā pašvaldības īpašumā esošās zemes atbilstoši lēmuma 1.punktā noteiktajam 
izmanto bez atlīdzības. 

3. Vienošanās iekļaut pašvaldības tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotais 
īpašums tiek izmantots likumīgi un lietderīgi. 



28 
 

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai līdz 04.02.2016. 
sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors. 
 

34. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (E.Sliede, 
R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas apmērā no 0,0786 ha platības (adrese), Carnikavas 
nov. [..], īpašuma kadastra numurs 8052 007 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 
xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim I. D., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

35. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības. Labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (E.Sliede, 
R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 2/3 domājamo daļu apmērā no 0,072 ha platības (adrese), Carnikavā, 
Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 004 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8052 004 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim J. G. (Y. G.), personas kods 
xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

36. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adreses), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (E.Sliede, 
R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa P.Špakovs, 
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E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,048 ha platības (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx un zemes 0,05 ha platībā 
(adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim V. M., personas 
kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

37. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: E.Sliede 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa 
P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,063 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 
xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonei A. S.- K., Latvijas Republikā piešķirtais personas kods  xxxxxx-xxxxx. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

38. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportl īdzekļu 
izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 

pienākumu izpildes nodrošināšanai” 
Ziņo: E.Sliede 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, E.Sliede 
 
[..] 
 
E.Sliede izsaka priekšlikumu jautājumu virzīt atkārtotai izskatīšanai februāra Finanšu un budžeta 
komitejā. 
I.Krastiņš norāda, ka domes priekšsēdētājiem transportlīdzekļu degvielas limits būtu noteikts 100 
litri nevis 250 litri, kā tas bija iepriekš. Deputāts aicina šos noteikumus virzīt atkārtotai 
izskatīšanai un caurskatīt degvielas limita samazinājumus. Jo tik lieli degvielas limiti, nav 
lietderīgi pašvaldībai. 
 

Ņemot vērā nepieciešamību atbilstoši iepriekšminētajam precizēt Noteikumu 3.pielikumā 
esošo amatu sarakstu, kuros ir atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu 
izpildes nodrošināšanai, kā arī Noteikumu 6.pielikumu attiecībā par mēneša degvielas patēriņa 
normu amatpersonu transportlīdzekļiem, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantu un E.Sliedes izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot 
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„PAR” 13 balsīm (E.Sliede, R.Raimo, I.Tjarve, E.Burģelis, S.Sudraba, D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
D.Kalnbērziņa P.Špakovs, E.Odziņa, R.Laveiķis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: lēmumprojektu virzīt atkārtotai 
izskatīšanai februāra Finanšu un budžeta komitejas sēdē. 

 
39. § 

Izpilddirektora atskaite 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Plkst. 12:00 no domes sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Ārkārtas domes sēde notiks 20.01.2016. plkst. 15:30; 
Apvienoto komiteju sēde notiks 26.01.2016. plkst. 14:00; 
Ārkārtas domes sēde notiks 28.01.2016. plkst. 9:00; 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 08.02.2016. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.02.2016. plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 10.02.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 17.02.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 20.janvārī plkst. 12:10 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 73 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves iekārtu, kā lietu kopības, 

izsoles noteikumi Nr. INA/2016/1 uz 10 lp. 
3. Carnikavas novada domes nolikums Nr. INA/2016/2 „Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2015.gada 18.marta nolikumā Nr. INA/2015/8 „Konkursa par līdzdarbības līguma 
slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar 
dvēseli” nolikums”” uz 1 lp. 

4. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.SN/2016/1 „Par Carnikavas 
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” uz 2 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ E.Sliede 
Carnikava, 2016.gada 21.janvārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 21.janvārī 
 


