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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 
AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 
konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2019.gada 23.janvārī Nr.1 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Jānis Leja, Imants Krastiņš, 
Arta Deniņa, Dainis Kozlovskis, Kristaps Bergmanis (līdz plkst. 10.37), Eduards 
Burģelis (no plkst. 09.15) 

 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese 

Ģērmane, Diāna Čūriška 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Administratīvās 

komisijas sekretārs Agris Grīnvalds 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.02 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 17 darba kārtības jautājumi, 4 papildus darba kārtības jautājumi un 
2 ziņojumi. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., 15.01.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
2. Par precizējumu Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas 

ieviešanas pasākumu plānā 2018.gadam. 
3. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 “Carnikavas 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”   
4. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
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G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, D.Kozlovskis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Salūts 
2 sektors 129”, Gaujā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
3. Par skatuves strādnieka amata vienības izveidošanu tautas namā “Ozolaine”. 
4. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
5. Par pašvaldības autoceļu fonda finansējumu vidējā termiņā.  
6. Par grozījumu “Carnikavas novada domes un tās padotībā esošās iestādes grāmatvedības 

uzskaites kārtība” apstiprināšanu. 
7. Par kārtības „Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānošanas, izcenojumu noteikšanas 

metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu. 
8. Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 

(pagarināšanu). 
9. Par māksliniecisko kolektīvu vērtēšanu un finansējumu 2019. gadam. 
10. Par skrējiena „Carnikavas Stirnu buks 2019” organizēšanu Carnikavā, Carnikavas novadā. 
11. Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2018” 

organizēšanu. 
12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai sporta nometnē, gatavojoties Eiropas komandu 

čempionātam. 
13. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2019. gada janvāris- 

maijs. 
14. Par kanalizācijas trases Ceriņu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā. 
15. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
16. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas nov. un [..], Carnikavas nov. 

iegūšanai īpašumā. 
17. Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 15.01.2019. plānotās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustama īpašuma izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu. 
18. Par nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., 15.01.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
19. Par precizējumu Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas  
20. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 

“Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
noteikumi”   

21. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
 
Ziņojumi. 

1. Administratīvās komisijas ziņojums  
2. Izpilddirektora ziņojums. 

 
1. § 

Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Salūts 
2 sektors 129”, Gaujā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 21.11.2018. lēmumu (protokols Nr. 20, 1.§) „Par 

atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu “Salūts 2 sektors 129”, Gaujā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 002 0721)”: 



3 

1.1. atļauts atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
apbūvētu zemesgabalu 0,128 ha platībā “Salūts 2 sektors 129”, Gaujā, Carnikavas nov., 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 0721 (turpmāk – zemes vienība), 
pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošās, zemesgrāmatā ierakstītās ēkas 
(kadastra apzīmējums 8052 002 0721 001)  īpašniecei; 

1.2. Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots noteikt atsavināmās zemes vienības nosacīto 
cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites saņemšanas 
un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  zemes vienībai reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi zemes vienībai nav noteikti. Nekustamā īpašuma 
kadastrālā vērtība EUR 9101 (vērtēšanas datums 01.01.2019.). 

3. SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr. 40003533474, saskaņā ar 19.12.2018. līgumu 
par pakalpojuma sniegšanu (Nr. 02-14.6/18/263) veikusi zemes vienības novērtēšanu, 
vērtējuma atskaite iereģistrēta Carnikavas novada domē 28.12.2018. ar Nr. S/2831 (turpmāk 
– atskaite). Atskaitē norādīts, ka zemes vienības iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā 
2018.gada 20.decembrī ir EUR 13200 (trīspadsmit tūkstoši divi simti eiro) jeb 10,31 eiro par 
zemesgabala 1 kvadrātmetru. Atskaitē secināts, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu, atsavinot pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu zem citai personai 
piederošas apbūves, zemesgabals ir jāpārdod tikai un vienīgi apbūves īpašniekam. Šāds 
nosacījums neatbilst klasiskai tirgus definīcijai, jo ir iespējams tikai viens pircējs un šādā 
situācijā nepastāv brīvs un neierobežots tirgus. Pamatojoties uz īpašuma situācijas analīzi, 
novērtējamais zemesgabals atzīstams kā nekonkurētspējīga tirgus prece.  

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 09.01.2019. lēmumu (protokols Nr. 08-1/1) 
zemes vienībai noteikta nosacītā cena - EUR 13200,00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro, 
00 centi), jeb 10,31 euro par 1 zemesgabala kvadrātmetru. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
5.1. 1.panta 6.punkts cita starpā - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem; 

5.2. 8.panta trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 
nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un 
otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu;  

5.3. 8.panta sestā daļa - Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus. 

5.4. 8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 
novērtēšanas komisija; 

5.5. 37. panta pirmās daļas 4.punkts - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, 
ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, šajā 
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants); 

5.6. 44.1 panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša 
laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala 
pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Paziņojumā norāda: zemesgabala 
adresi un kadastra apzīmējumu, zemesgabala kopējo platību, zemesgabala cenu, 
maksāšanas līdzekļus, zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus, dokumentus un 
ziņas, kas iesniedzami atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemesgabala 
pirkuma līgumu; 

5.7. Pārejas noteikumu 11.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 
zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 
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Pamatojoties uz iepriekšminēto, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 09.01.2019. lēmumu 
(protokols Nr. 08-1/1), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Finanšu un 
budžeta komitejas 16.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotā Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
(kadastra numurs 8052 002 0721) – apbūvēta zemesgabala 0,128 ha platībā “Salūts 2 sektors 
129”, Gaujā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 0721) 
nosacīto cenu - EUR 13200,00  (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi). 

2. Noteikt maksāšanas līdzekli - 100% euro. 
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvētā zemesgabala 

pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 
4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi – centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
 

2. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa, G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas 2019. gada 4. janvāra sniegto informāciju (reģ. Nr. S/16), konstatē: 
1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, 
kadastra numurs 8052 008 [..]. 

2. Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2015. gada 9. decembra lēmumu lietā 
Nr. C32357015 (lietas arhīvs Nr. C-3570-15/13) pasludināts [..] maksātnespējas process.  

3. Carnikavas novada dome ar 2016. gada 11. janvāra Kreditora prasījumu Nr. 01-11.2/79 
iesniedza nenodrošinātā kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratoram par 
[..] nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par šā lēmuma 1. punktā norādīto nekustamo 
īpašumu.  

4. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 11. decembra lēmumu lietā 
Nr. C32357015 (lietas arhīvs Nr. C-3570-18/42) nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas 
procedūru un maksātnespējas procesu, kā arī dzēst [..] saistību dzēšanas plānā norādītās 
saistības, t.sk. pret Carnikavas novada domi. Lēmums nav pārsūdzams.  

5. Likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka tiesas spriedumam, kurš 
stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

6. Maksātnespējas likuma 164. panta pirmā daļa noteic, ja parādnieks veicis fiziskās personas 
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā 
plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto 
saistību piedziņu tiek izbeigtas. 

7. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta otrās daļa noteic, ka pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas 
un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

8. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 
atzinusi, ka [..] ir izpildījis saistību dzēšanas plānu, iebildumi no kreditoriem nav saņemti, ir 
pamats izbeigt saistību dzēšanas procedūru, izbeigt parādnieka [..] maksātnespējas procesu 
un dzēst saistības, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā, līdz ar to nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds EUR 315.71 (trīs simti piecpadsmit euro, 71 cents) un nokavējuma 
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nauda EUR 44.83 (četrdesmit četri euro, 83 centi), kopējā summa EUR 360.54 (trīs simti 
sešdesmit euro, 54 centi) apmērā nav atgūstams.  
Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 360.54 (trīs simti sešdesmit euro, 

54 centi) apmērā par šī Lēmuma [1] punktā minēto nekustamo īpašumu ir dzēšams.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 

Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto 
daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.01.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 315.71 (trīs 
simti piecpadsmit euro, 71 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 44.83 (četrdesmit četri 
euro, 83 centi) apmērā, kopā EUR 360.54 (trīs simti sešdesmit euro, 54 centi) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai veikt 
darbības, kas nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu publicēšanai. 

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

3. § 
Par skatuves strādnieka amata vienības izveidošanu tautas namā “Ozolaine” 

Ziņo: D.Mieriņa, G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, J.Kozlovskis 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. 2018.gada pasākumu statistika  liecina par kultūras pasākumu kvantitatīvu un kvalitatīvu 

pieaugumu, kā rezultātā palielinās tautas nama “Ozolaine” darbinieku noslogojums; 
2. Lai nodrošinātu sekmīgu tautas nama darbību un pieaugošo pieprasījumu pēc kultūras 

pasākumiem, vienlaicīgi nodrošinot augstu māksliniecisko kvalitāti un darbinieku normālu 
darba režīmu, tautas namā ir nepieciešams izveidot jaunu tehniskā darbinieka amata vienību; 

3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu 
Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktu un Ministru kabineta 
29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” IV nodaļas 26., 27. un 28.punktu, 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja ir klasificējusi: 

Tautas nama “Ozolaine” skatuves strādnieka  amatu (profesijas kods 9333 04), tam 
nosakot 3.saimi, IIA līmeni, 6.mēnešalgu grupu ar amatalgu 80% no maksimālās algas 
(EUR 899,00) vienai slodzei EUR 719,00. 

 
A.Deniņa jautā, kādi būs galvenie darba pienākumi? 
G.Kozlovska atbild, ka šis darbinieks palīdzēs tehniskajam režisoram ar pasākumu apskaņošanu, 
gaismošanu, kā arī nodrošinās dekorāciju izvietošanu, krēslu salikšanu u.c. tehniskus darbus. 
J.Kozlovskis komentē, ka šobrīd Tautas nams ir ļoti noslogts un esošajiem darbiniekiem ir liela 
slodze. 
D.Mieriņa papildina, ka šobrīd tehnisko režisoru neviens neaizvieto un vasaras periodā ir 
jāstrādā visas sestdienas un svētdienas, kas ir liela darba slodze.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publisko 
aģentūru likuma 22.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu un Finanšu un budžeta komitejas 16.01.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Izveidot no 2019.gada 1.februāra pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas struktūrvienībā  
tautas nams “Ozolaine” amata vietu: 

Skatuves strādnieks – 0,5 likme, 3.amatu saime,  IIA līmenis, 6.mēnešalgu grupa, ar 
mēnešalgu 360,00 EUR (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi). 

2. Lēmuma 1.punktā minētā izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi 2019.gadam - ir paredzēti 
tautas nama “Ozolaine” 2019.gada budžetā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus centrālās administrācijas darbinieku sarakstā. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju.  
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors.  
 

4. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
Plkst. 09.15 uz domes sēdi ierodas deputāts E.Burģelis. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. 2014.gada 30.septembrī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.600 „Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos””. 

2. Lauku atbalsta dienests 06.10.2017. tika izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta 
pasākuma 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta 
intensitāte ir 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecība, pārbūve vai atjaunošana. Ministru 
kabineta noteikumu 7.2. punkts nosaka, ka būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar 
apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām 
prioritātēm.  

3. Carnikavas novada teritorijā esošajam Eimuru – Mangaļu polderim ir piešķirts pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. Carnikavas novada pašvaldības 2015. 
– 2021. gada attīstības programma paredz uzdevuma U2.3.2 „Meliorācijas sistēmas 
atjaunošana un normatīviem atbilstoša hidroloģiskā režīma nodrošināšana” izpildi. 

4. Projekta ietvaros Carnikavas novada teritorijā paredzēts pārbūvēt ūdensnotekas 3146 m 
garumā (gultnes rakšana apmēram 6292 m3), atjaunot 114 drenu iztekas, pārbūvēt 6 
caurtekas, izbūvēt sedimentācijas krājbaseinu. Minētās darbības projekta ietvaros ir 
attiecināmas. 

5. Pamatojoties uz augstāk  minēto, Carnikavas novada dome 2017.gada 22.novembra sēdē 
(lēm.protokols Nr.24, 4.§) nolēma iesniegt projekta iesniegumu „Eimuru – Mangaļu poldera 
meliorācijas grāvju atjaunošana”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalsta pasākuma 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros, uzņemoties visas ar projekta īstenošanu 
saistītās saistības. 
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6.  Lauku atbalsts dienests 2018.gada 9.martā pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu Nr.04.3-11/18/122-e, kurā norādīts, ka Projekta attiecināmās izmaksas ir 
149 900 eiro, tai skaitā publiskais finansējums 134 910 eiro, projekta īstenošanas datums ir 
2019.gada 31.oktobris. Avansa maksājums no Lauku atbalsta dienesta šim projektam nav 
paredzēts. 

7. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas 
Komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar iepirkumu rezultātiem noslēdza līgumus: 
7.1. 2018.gada 4.decembrī līgumu Nr.2018/127 “Par Eimuru – Mangaļu poldera melirācijas 

grāvju atjaunošanu Carnikavas novadā” ar SIA “Riga rent” par līgumcenu 112 057.46 
eiro, papildus PVN 23 532.07 eiro, kopā 135 589.53 eiro; 

7.2. 2018.gada 14.decembrī autoruzraudzības līgumu Nr.2018/134 par autoruzraudzību 
ūdensnoteku pārbūvei  ar SIA “Meliorprojekts” par 605 eiro, tai skaitā PVN; 

7.3. 2018.gada 6.decembrī līgumu Nr.2018/133 par Būvuzraudzības veikšanu 
būvprojektam “Pašvaldības nozīmes ūdensnoteku izbūve Carnikavas novadā” ar SIA 
“Meliorācijas sistēmas” par kopējo summu 1200 eiro, bez PVN, uzņēmums nav PVN 
maksātājs.   

8. Kopējais finansējums, kas nepieciešams projekta “Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas 
grāvju atjaunošana” īstenošanai, ir 137 394.53 eiro (viens simts trīsdesmit  septiņi tūkstoši 
trīs simti deviņdesmit četri eiro, 53 centi). 

9.  Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu, pašvaldībām ir tiesības ņemt 
aizņēmumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu īstenošanai līdz 2019.gada valsts budžeta pieņemšanai. 

10.  ELFLA aizņēmuma daļa pēc līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz dzēsta. Aizņēmuma summa 
nepieciešama projekta īstenošanai 2019.gadā. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 

2.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,  Likuma par budžetu un finanšu vadību 
15.pantu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalsta pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” Carnikavas novada pašvaldības projekta „ Eimuru 
– Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā” īstenošanai, 
uzņemoties visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības 137 394 eiro (viens simts 
trīsdesmit  septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) ar atmaksas termiņu 10 
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 
2020. gada martu. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma 137 394 eiro (viens simts trīsdesmit  septiņi 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri eiro, 00 centi) saņemšanu (ELFLA) atbalsta pasākuma 
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 
Carnikavas novada pašvaldības projekta „Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju 
atjaunošana Carnikavas novadā” īstenošanai.  

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar P/A „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz 31.01.2019. sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar līguma 
slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
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5. § 
Par pašvaldības autoceļu fonda finansējuma plānu vidējā termiņā  

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. saskaņā ar 2008.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (turpmāk – 
Noteikumi) 24.punktu, pašvaldību speciālo budžetu (ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) 
termiņā atbilstoši Noteikumu 23.punktā noteiktajiem mērķiem; 

2. pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada pašvaldībai nepieciešams plānot 
autoceļu fonda līdzekļus 2019., 2020. un 2021.gadam. 

3. Sakarā ar to, ka Likums par Valsts budžetu 2019.gadam vēl nav pieņemts, speciālā budžeta 
līdzekļi autoceļu fondam Carnikavas novada pašvaldībā 2019.gadam plānoti pēc 
piesardzības principa – ne vairāk kā  2018.gada sākumā – 85 835 eiro.  

4. Pamatojoties uz to, ka likumā Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019.un 2020.gadam 
Satiksmes ministrijas mērķdotācijām pašvaldībām nav tendences samazināties, arī 2020. un 
2021.gadā nepieciešams ieplānot autoceļu fonda finansējumu 85 835 eiro apmērā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2008.gada 

11.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu,  Finanšu un budžeta komitejas 
16.01.2019. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ieplānot Carnikavas novada pašvaldības autoceļu fonda finansējumu 2020.gadam - 85 835 
eiro un 2021.gadam - 85 835 eiro. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
6. § 

Par grozījumiem 23.08.2017. kartībā Nr. INA/2017/17 „Carnikavas novada domes un tās 
padotībā esošās iestādes grāmatvedības uzskaites kārt ība” 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 

Nolūkā skaidri noteikt Valsts autoceļu fonda finansējuma norēķinu kārtību starp Carnikavas 
novada domi un pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss”, jo Satiksmes ministrija 
Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas pārskaitījumus veic Carnikavas novada domei un secīgi 
Carnikavas novada dome veic pārskaitījumu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss”, 
nepieciešami grozījumi 2017.gada 23 augusta kārtībā Nr. INA/2017/17 (apstiprināts ar Carnikavas 
novada domes 23.08.2017. lēmumu (protokols Nr.17, 8§)) “Carnikavas novada domes un tās 
padotībā esošās iestādes grāmatvedības uzskaites kārtība” (turpmāk – Kārtība), papildinot Kārtību 
ar 399.1 punktu. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 16.01.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt kārtību Nr.INA/2019/1 “Grozījumi 23.08.2017. kārtībā Nr.INA/2017/17 
„Carnikavas novada domes un tās padotībā esošās iestādes grāmatvedības uzskaites 
kārtība”” (pielikums). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par kārt ības „Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānošanas, izcenojumu noteikšanas 

metodika  un apstiprināšanas kārt ība” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, R.Garenčiks 

Plkst. 09.22 no domes sēdes iziet deputāts G.Miglāns. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. 2018.gada 20.februārī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
2. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja 30.07.2018. izdeva Rīkojumu Nr.01-7.1/105 “Par 

darba grupas izveidošanu maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina metodikas 
aktualizēšanai” un 24.08.2018. Rīkojumu Nr.01-7.1/114 “Par grozījumiem Carnikava 
novada domes 2018.gada 30.jūlij ā rīkojumā Nr.01-7.1/105 “. 

3. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, darba 
grupa izstrādājusi aktualizētu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānošanas, izcenojumu 
noteikšanas metodiku un apstiprināšanas kārtību (turpmāk – Kārtība) atbilstīgi Carnikavas 
novada pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu maksas pakalpojumu 
izstrādāšanas kārtību.  

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

daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt kārtību Nr.INA/2019/2 „Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānošanas, 
izcenojumu noteikšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” (pielikums). 
 

8. § 
Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 

(pagarināšanu) 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 09.24 domes sēdē atgriežas deputāts G.Miglāns. 
 

Carnikavas novada domē 04.01.2019.reģistrēts [..] iesniegums nr. S/18, kurā viņa lūdz 
turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  

25.04.2018. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.6, 25.§) „Par istabu sociālajā 
dzīvoklī izīrēšanu [..]”. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 7.5.punkta izpratnē papildus likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumiem sociālo dzīvokli ir 
tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir ģimene ar trim vai vairāk 
nepilngadīgiem bērniem. 



10 

Noteikumu 8.punkts nosaka, ka persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz iesniegumu 
un tam pievieno dokumentus, kas pamato personai pienākušos palīdzību, ja dokumenti nav 
pašvaldības rīcībā. 

Noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai (ģimenei) 
pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā daļa 
nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai (ģimenei), 
kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, 
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un 
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

 
Izvērtējot [..] 04.01.2019. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.01.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ:dome: 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], 09.05.2018. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu par 
istabām nr. 2 un 3 sociālajā dzīvokli Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
noslēdzot vienošanos ar [..] par minētā līguma pagarināšanu uz sešiem mēnešiem, sākot no 
09.02.2019. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 08.02.2019. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

9. § 
Par māksliniecisko kolektīvu vērt ēšanu un finansējumu 2019. gadam 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Mieriņa, J.Kozlovskis, A.Deniņa 
 
I.Krastiņš norāda, ka tabulā ir redzams finansējums, kas ir proprocionāls iegūtajiem punktiem 
2018.gadā, savukārt ail ītē “Naudas balva 2019.gadā” vair ākumam kolektīvi ir 0 vērtība. Kāpēc 
tā? 
G.Kozlovska atbild, ka naudas balvas tiek piešķirtas kolektīviem, kuri ir Dziemsu un Deju svētku 
dalībnieki, kā arī tiem, kuriem ir augsti sasniegumi startpautiskos konkursos 2018.gadā. 
A.Deniņa jautā, kā kolektīvam iegūtais finansējums tiek izmaksāts? 
G.Kozlovska atbild, ka kolektīvi iegūto finansējumu var tērēt jebkādām vajadzībām – autobusu 
nomai, tērpu iegādei u.c. lietām. Kolektīvs domē iesniedz rēķinu un tas tiek apmaksāts no šīs 
budžeta sadaļas.  
 

Iepazīstoties ar sagatavoto apkopojumu par tautas nama “Ozolaine” kolektīvu vadītāju 
iesniegtajām atskaitēm par darbu 2018.gadā un darbības vērtējuma kopsavilkumu, un pamatojoties 
uz pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumiem 
(23.03.2016. lēmums Nr.6, 24.§) un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 
kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālās kultūras 
vērtību saglabāšanu, 14.01.2019.Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
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K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) tautas nama „Ozolaine” māksliniecisko 
kolektīvu finansējumam 2019.gadā par darbību 2018.gadā saskaņā ar lēmuma pielikumu no 
pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas “Tautas nama “Ozolaine” kolektīvu finansējums”. 

2. Piešķirt 5400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) naudas balvām 
mākslinieciskajiem kolektīviem sakarā ar sasniegumiem konkursos un skatēs un dalību 
Vislatvijas XXV Dziesmu un deju svētkos. 

3. Summu 5400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) piešķirt no pašvaldības 
2019.gada budžeta sadaļas “Kultūras un sporta finansiālais atbalsts”. 

4. Atbildīgais par piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu tautas nama „Ozolaine” 
vadītājs. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi kopumā Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 
 

Pielikums 
Carnikavas novada domes 

23.01.2019. lēmumam 
(protokols Nr.1, 9.§) 

 
Carnikavas tautas nama “Ozolaine” finansējums mākslinieciskajiem kolektīviem 

par sasniegumiem 2018.gadā 

 
10. § 

Par skrējiena „Carnikavas Stirnu buks 2019” organizēšanu Carnikavā, Carnikavas 
novadā  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: D.Kozlovskis, D.Mieriņa, G.Dzene, K.Bergmanis, L.Daugavietis, J.Leja, I.Krastiņš, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, R.Garenčiks, E.Burģelis, I.Gotharde, P.Špakovs 
 

Nr.
p.k. 

Kolektīva veids 
Kolektīva 

nosaukums 

Iegūtie 
punkti 
2018.g. 

Finansējums 
2019.g. 
EUR 

Naudas 
balva 

2019.gadā 
EUR 

Finansējums 
kopā 2019.g. 

EUR 

1. Folkloras kopa  “Cēlāji” 117 693,13 0 693,13 
2. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs 
“Arnika” 91 539,10 500,00 1039,10 

3. Jauktais koris “Vēja balss” 91 539,10 2000,00 2539,10 
4. Senioru deju kolektīvs “Tacis” 72 426,54 1200,00 1626,54 
5. Bērnu deju kolektīvs “Dālderītis” 55 325,83 500,00 825,83 
6. Amatierteātris “Nagla” 53 313,98 0 313,98 
7. Sieviešu koris “Undīne” 50 296,21 500,00 796,21 
8. Tautas lietišķās mākslas 

studija 
“Auseklītis” 50 296,21 0 296,21 

9. Tēlotājmākslas studija “Triepiens” 50 296,21 0 296,21 
10. Improvizācijas teātris “PLIT” 50 296,21 0 296,21 
11. Jauniešu deju kolektīvs “Abi Divi” 48 284,36 0 284,36 
12. Dāmu deju grupa “Gaujmalietes” 47 278,44 0 278,44 
13. Bērnu vokālais 

ansamblis 
“Jūras zaķi” 45 266,58 500,00 766,58 

14. Vokāli instrumentālais 
ansamblis 

“Piloti” 25 148,10 0 148,10 

 5000,00 5400,00 10 400,00 
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2018. gada 5. novembrī saņemts biedrības „Engures sportam” (turpmāk – Organizatori) 
lūgums (reģistrēts KAC 5.11.2018.) izskatīt iespēju organizēt taku skrējienu „Carnikavas Stirnu 
buks 2019” (turpmāk – Pasākums) 2019.gada 30.martā Carnikavā, Carnikavas novadā.  

Carnikavas novada pašvaldības 2015. – 2021. gada attīstības programma paredz Sporta 
sacensību un pasākumu sistēmas attīstības uzdevuma U1.3.3 izpildi. 

Organizatori aicina Carnikavas novada pašvaldību iesaistīties Pasākuma rīkošanā, 
nodrošinot izdevumus, kuri saistīti ar labierīcību un atkritumu konteineru nodrošināšanu, kultūras 
programmas kuplināšanu, mārketinga un reklāmas atbalstu. 

Pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešams Pašvaldības policijas atbalsts, satiksmes 
organizēšanā un P/A “Carnikavas Komunālserviss” atbalsts  atbilstošu ceļa zīmju izvietošanā, 
sacensību trases marķēšanā, nepieciešamo nožogojumu un informācijas stendu izvietošanā  un 
elektrības pieslēguma nodrošināšanā.  

Veicot izdevumu aprēķinu, paredzams, ka Carnikavas novada pašvaldībai nepieciešamais 
finansējums Pasākuma rīkošanai ir līdz 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi). 
Pārējos ar Pasākuma rīkošanu saistītos izdevumus segs Organizatori un piesaistītie atbalstītāji.  

Pasākums Carnikavā veicinās Carnikavas novada atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanu 
Latvijā, tūristu skaita pieaugumu novadā un finansiālus ieguvumus novada uzņēmējiem. 
 
D.Kozlovskis norāda, ka šis ir komerciāls pasākums, kur ir dalības maksa. 
G.Kozlovska informē, ka Carnikavas novada iedzīvotājiem dalības maksa ir simboliska. 
Organizatori uzsver, ka pasākumā vidēji piedalās 3500 dalībnieki. 
D.Kozlovskis jautā, vai ir veikti aprēķini, cik izmaksās infrastruktūras izmantošana, jo tas ir 
ieguldījums? 
D.Mieriņa atbild, ka viennozīmīgi tiks izmants aģentūras darbinieku un Pašvaldības policijas 
resurss. Atsevišķi šādas lietas nav rēķinātas. 
L.Daugavietis komentē, ka šāda veida pasākumi ir ļoti komerciāli un dalības maksas ir augstas. 
Savā ziņā ar šo lēmumu dome sniedz atbalstu kāda uzņēmuma biznesam. 
I.Krastiņš norāda, ka ir nepieciešams redzēt pasākuma organizēšanas tāmi, lai saprastu vai 
domes atbalsts tiešām ir nepieciešams. 
 
Deputāti diskutē par pasākuma izmaksām un Carnikavas novada infrastruktūras izmantošanu. 
 
G.Kozlovska norāda, ka ir saistošie noteikumi, kas paredz atbalstīt šādu pasākumu organizēšanu. 
Ja atbalstam šo lēmumu, tad līdzīgi ir jāatbalsta arī citi pasākumi, piemēram, orientēšnās 
sacensības, kas ir ikgadējs pasākums. 
G.Miglāns piebilst, ka šis varētu būt lielākais sporta pasākums, kas tiek rīkots Carnikavas novadā 
A.Deniņa uzsver, ka atbalstīt ir vērtīgi tad, ja novada iedzīvotājiem ir samazināta dalības maksa. 
Ir nepieciešams vietējos iedzīvotājus informēt par šādu iespēju, lai atsaucība būtu pēc iespējas 
lielāka. 
E.Burģelis komentē, ka šis viennozīmīgi ir labs pasākums un jau šobrīd ir ļoti populārs visā 
Latvijā. Piekrīt, ka arī pašvaldība šo pasākumu finansiāli atbalsta, bet tam ir jābūt 
mērķfinansējumam, lai atbalstītu novada iedzīvotājus. 
I.Krastiņš uzsver, ka sadarbības līgumā ir jāparedz nosacījums par novada iedzīvotāju dalības 
maksas samazināšanu vai atcelšanu. 
K.Bergmanis norāda, ka ir jāveic uzskaite, kādi un kādā apjomā ir patērēti pašvaldības resursi šī 
pasākuma organizēšanai. 
G.Kozlovska atkārto, ka organizatori ir pieprasījuši atbalstīt atsevišķas izmaksu pozīcijas – 
labierīcības un atkritumu konteineru nodrošināšana, kultūras programmas pilnveidošanu un 
mārketinga un reklāmas atbalstu. 
D.Kozlovskis norāda, ka aprīļa sēdē būtu jāsniedz atskaite – ziņojums par patērētājiem resursiem 
un izmaksām. 
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D.Mieriņa uzdod G.Dzenim sagatavot atskaiti par pasākumā izlietotajiem resursiem un to 
izmaksām. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada pašvaldības 2015.-
2021. gada attīstības programmas uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Carnikavas novada domes 2013.gada 20.novembra 
saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 “Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu 
un naudas balvām” 8.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties pasākuma - skrējiena „Carnikavas Stirnu buks 2019” organizēšanā un 
finansēšanā, noslēdzot sadarbības līgumu ar biedrību „Engures sportam”. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā pasākuma organizēšanai piešķirt finansējumu līdz 1 500,00 EUR 
(viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) labierīcību un atkritumu konteineru 
nodrošināšanai, kultūras programmas pilnveidošanai un mārketinga un reklāmas atbalstam.  

3. Sadarbības līgumā paredzēt, ka P/A “Carnikavas Komunālserviss” nodrošina atbilstošu ceļa 
zīmju izvietošanu, nepieciešamo nožogojumu un informācijas stendu izvietošanu un 
elektrības pieslēgumu sacensību starta vietā, un, ka Carnikavas novada Pašvaldības policijai 
nodrošina satiksmes organizēšanu pasākuma laikā. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada 
budžeta sadaļas “Sporta un kultūras finansiālie atbalsti”, pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas 
nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju.  

7. Noteikt atbildīgos par lēmuma 3.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas vadītāju un Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas vadītāju, atbilstoši 
kompetencei. 

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

11. § 
Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2018” 

organizēšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: L.Daugavietis, D.Mieriņa, I.Krastiņš, I.Gotharde 
 

Carnikavas novada domē ir iesniegti 67 novada administratīvajām teritorijā deklarēto 
individuālo sportistu iesniegumi, sacensību rezultāti un diplomi ar lūgumu piešķirt naudas balvas 
par sasniegumiem sportā 2018. gadā, kurus izskatot tiek konstatēts: 
• Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Carnikavas novada dome piešķir naudas balvas par 

sasniegumiem sportā novadā deklarētajiem sportistiem; 
• 2018.gada labākie sportisti un viņu treneri tiks godināti 08.02.2019. svinīgā pasākumā tautas 

namā „Ozolaine”. Pasākumā ņems aktīvu dalību Carnikavas novada domes darbinieki, 
sportisti, treneri un sporta dzīves atbalstītāji, kā arī pasākuma viesi. 

 
Izvērtējot sportistu un viņu treneru sasniegumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu, 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
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Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
12., 16., 17.,18. un 19. punktiem, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās 
G.Miglāns un K.Bergmanis, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un 
pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novada 64 sportistiem un 11 treneriem naudas balvas par sasniegumiem 
sportā 2018. gadā par kopējo summu pirms nodokļu nomaksas EUR 18 719,50 
(astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti  deviņpadsmit eiro, 50 centi) saskaņā ar pielikumiem. 

2. Līdzekļus piešķirt no 2019. gada budžeta sadaļas – „Sporta un kultūras finansiālais atbalsts” 
un pārskaitīt uz iesniegumos norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā līdz 2019.gada 
28.februārim. 

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

 

Pielikums 
Carnikavas novada domes 

23.01.2019. lēmumam 
(protokols Nr.1, 11.§) 

 
PAR CARNIKAVAS PAŠVALDĪBAS SPORTISTU 

SASNIEGUMIEM 2018.GADĀ UN NAUDAS BALVĀM 
 

Nr. 
Sportists 
(vārds, 

uzvārds) 
Sasniegums Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris 
(vārds, 

uzvārds) 

Naudas balva 
trenerim pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

1 [..] 
BMX Eiropas kausa 
posms, veterāniem 

Eiropas kausa izcīņa- 
posms 

2. 120 
Kaspars 

Ernstsons 
24 

2 [..] 
Latvijas čempionāts 

supersprintā 
triatlonā 

Latvijas valsts 
čempionāts veterānu 

grupā 
1. 90   

3 [..] 
Slēpojums apkārt 
Alauksta ezeram 

Konkrētā gada 
masveidīgākais 

pasākums slēpošanas 
sportā V45 grupā 

2. 80   

4 [..] 
IFSS Pasaules 
kausa izcīņa 

Pasaules kausa 
izcīņa- kopvērtējums 

1. 1000 
Kaspars 
Krievs 

1000 

5 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās M80 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts veterānu 

grupā 
1. 90   

6 [..] 

Latvijas čempionāts 
triatlonā standarta 
distancē veterānu 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts veterānu 

grupā 
1. 90   

7 [..] 
Latvijas čempionāts 

Petankā vīriešu 
komandām 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
2. 120   

8 [..] 
Latvijas čempionāts 

Sambo 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
3. 100 

Leonīds 
Kuzņecovs 

20 

9 [..] 

Latvijas čempionāts 
šosejas 

riteņbraukšanā, 
Masters V2 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts Veterānu 

grupā 
1. 90   
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Nr. 
Sportists 
(vārds, 

uzvārds) 
Sasniegums Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris 
(vārds, 

uzvārds) 

Naudas balva 
trenerim pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

10 [..] 

Pasaules kausa 
posms kamanas 

suņu sportā, 
veterānu grupā 

Pasaules kausa 
izcīņa- posms 

3. 100 
Kaspars 
Krievs 

20 

11 [..] 
Latvijas čempionāts 
ziemas orientēšanās 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
3. 100   

12 [..] 

Latvijas čempionāts 
slēpošanā milzu 
slalomā, Master 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts Veterānu 

grupā 
1. 90   

13 [..] 
Latvijas MTB XCO 

čempionāts 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150   

14 [..] 
Eiropas čempionāts 

Rogainingā 
veterānu grupā 

Eiropas čempionāti 
veterānu grupās 

2. 80   

15 [..] 
UCI Grand fondo 

World series, 
riteņbraukšanā 

Pasaules čempionāti 
un Pasaules spēles 
veterānu grupās 

2. 120   

16 [..] 

Pasaules 
čempionāts 

spiningošanā no 
laivām 

Pasaules čempionāti 
neolimpiskajos sporta 

veidos 
3. 1000 

Jānis 
Briedis 

Nav LSFP 

17 [..] 
Eiropas čempionāts 
Brazīļi džiu-džitsu 

Eiropas čempionāti 
neolimpiskajos sporta 

veidos 
1. 1000   

18 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās, vidējā 

distancē 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
2. 120   

19 [..] 
Latvijas čempionāts 
pludmales futbolā 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150 

Jegors 
Sadikovs 

Nav LSFP 

20 [..] 
Latvijas čempionāts 

orientēšanās ar 
slēpēm 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150 

Aigars 
Skrastiņš 

Nav LSFP 

21 [..] 
Pasaules kausa 
posms kamanas 

suņu sportā 

Pasaules kausa 
izcīņa- posms 

3. 200 
Kaspars 
Krievs 

40 

22 [..] 
LSVS 55. Sporta 

spēles 

Latvijas valsts 
čempionāts Veterānu 

grupā 
1. 90   

23 [..] 
Latvijas čempionāts 
florbolā sievietēm 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150   

24 [..] 
Latvijas čempionāts 

Petankā sieviešu 
komandām 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150   

25 [..] 
Latvijas čempionāts 

Petankā sieviešu 
komandām 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
6. 90   

26 [..] 
Latvijas čempionāts 

Petankā sieviešu 
komandām 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150   
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Nr. 
Sportists 
(vārds, 

uzvārds) 
Sasniegums Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris 
(vārds, 

uzvārds) 

Naudas balva 
trenerim pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

27 [..] 
Pasaules strādājošo 

spēles, volejbols 

Pasaules čempionāti 
un Pasaules spēles 
veterānu grupās 

2. 120   

28 [..] 
Race dog night race 

Pasaules kausa 
posms 

Pasaules kausa 
izcīņa- posms 

3. 200 
Kaspars 
Krievs 

40 

29 [..] 
Pasaules kausa 
posms kamanas 

suņu sportā 

Pasaules kausa 
izcīņa- posms 

2. 350 
Kaspars 
Krievs 

70 

30 [..] 
Snowkite World 

cup 
Pasaules kausa 

izcīņa- kopvērrtējums 
1. 1000 

Diāna 
Stupele 

1000 

31 [..] 
Eiropas čempionāts 
Sambo, U21 grupā 

Eiropas čempionāts 
neolimpiskajos sporta 

veidos U18- U23 
8. 150 

Leonīds 
Kuzņecovs 

150 

32 [..] 
Winter swimming 

World cup 

Pasaules čempionāti 
un Pasaules spēles 
veterānu grupās 

1. 150   

33 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās sprinta 

stafetēs 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150 

Tamāra 
Kosmačev

a 
150 

34 [..] 
LSVS pašvaldību 

sporta spēles 

Latvijas valsts 
čempionāts Veterānu 

grupā 
3. 60 

Mārtiņš 
Rozenberg

s 
60 

35 [..] 
Pasaules 

čempionāts BMX 
U12 

Pasaules čempionāti 
olimpiskajos sporta 

veidos līdz U17 
2. 300 

Kaspars 
Ernstsons 

300 

36 [..] 
Latvijas čempionāts 

supersprintā, 
triatlonā U16 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

grupai 
1. 100 

Māris 
Liepa 

100 

37 [..] 
Latvijas čempionāts 

BMX U12 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

grupai 
2. 80 

Kaspars 
Ernstsons 

16 

38 [..] 
Latvijas čempionāts 

minikāru sportā, 
kadetu grupa 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

grupai 
3. 60 

Darjus 
Dargis 

Nav LSFP 

39 [..] 
Saulkratsu 

pavasaris 2018, 
V12 grupa 

Konkrētā gada 
masveidīgākais 

pasākums Latvijā 
orientēšanās sportā 

1. 50 
Tamāra 

Kosmačev
a 

10 

40 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās stafetē 

U12 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Tamāra 

Kosmačev
a 

20 

41 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās stafetē 

U12 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Tamāra 

Kosmačev
a 

20 

42 [..] 
Latvijas čempionāts 

sporta kartingā 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
1. 150 

Andris 
Purmalis 

Nav LSFP 

43 [..] 
Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U18 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts U18- U23 

1. 120 
Aleksandr

s 
Obižajevs 

120 

44 [..] 
Latvijas čempionāts 
telpu futbolā U12 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100   
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Nr. 
Sportists 
(vārds, 

uzvārds) 
Sasniegums Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris 
(vārds, 

uzvārds) 

Naudas balva 
trenerim pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

45 [..] 
Latvijas čempionāts 

Sambo 

Latvijas valsts 
čempionāts Elites 

grupā 
2. 120 

Leonīds 
Kuzņecovs 

24 

46 [..] 
Latvijas kauss 

Džudo komandām 
Latvijas kauss 
kopvērtējums 

3. 70 
Leonīds 

Kuzņecovs 
14 

47 [..] 
Eiropas čempionāts 
karatē, U16 grupā 

Eiropas čempionāts 
olimpiskajos sporta 

veidos U17 
5. 120 

Ruslans 
Sadikovs 

120 

48 [..] 
Latvijas čempionāts 
vindsērfingā U15 

grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100   

49 [..] 
Latvijas kauss 

komandām džudo 
U16 grupā 

Latvijas kausa izcīņa 
līdz U17 grupai 

2. 50 
Leonīds 

Kuzņecovs 
10 

50 [..] 
VII Starptautisks 
KYODAI džudo 

turnīrs 

Latvijas kausa izcīņa 
līdz U17 grupai 

1. 70 
Leonīds 

Kuzņecovs 
14 

51 [..] 
Latvijas čempionāts 
hokejā U14 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Aleksejs 

Rešetņiko
vs 

100 

52 [..] 
Latvijas čempionāts 
hokejā U14 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Aleksejs 

Rešetņiko
vs 

20 

53 [..] 
Latvijas čempionāts 

MTB krosā 
jauniešiem 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

2. 80 
Ervīns 

Smoļins 
16 

54 [..] 
Budoshop Cup 

DinamoLat 
Latvijas kausa izcīņa 

līdz U17 grupai 
1. 70 

Leonīds 
Kuzņecovs 

14 

55 [..] 
Starptautisks džudo 

turnīrs „Sigulda 
2018” 

Latvijas kausa izcīņa 
līdz U17 grupai 

3. 40 
Leonīds 

Kuzņecovs 
8 

56 [..] 
Atklātais Latvijas 

kauss 
Latvijas kausa izcīņa 

līdz U17 grupai 
3. 40 

Leonīds 
Kuzņecovs 

8 

57 [..] 

Gada 
masveidīgākais 

pasākums 
orientēšanās sportā 

Konkrētā gada 
masveidīgākais 

pasākums 
orientēšanās sportā 

2. 40 
Tamāra 

Kosmačev
a 

8 

58 [..] 

Latvijas čempionāts 
garajā stafetē 

orientēšanās U12 
grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Tamāra 

Kosmačev
a 

20 

59 [..] 
Latvijas čempionāts 
orientēšanās vidējā 

distancē 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Tamāra 

Kosmačev
a 

20 

60 [..] 
Latvijas čempionāts 

iejādē 
Latvijas valsts 

čempionāts U18- U23 
3. 80 

Aina 
Mainiece 

80 

61 [..] 
SEB MTB 

maratons U16 
grupā 

Konkrētā gada 
masveidīgākais 

pasākums 
riteņbraukšanas 

sportā 

1. 100 
Ervīns 

Smoļins 
100 

62 [..] 
Latvijas čempionāts 
kamanu suņu sportā 

U16 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

2. 80 
Kaspars 
Krievs 

16 
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Nr. 
Sportists 
(vārds, 

uzvārds) 
Sasniegums Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris 
(vārds, 

uzvārds) 

Naudas balva 
trenerim pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

63 [..] 
Latvijas čempionāts 
kamanu suņu sportā 

U16 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

1. 100 
Kaspars 
Krievs 

20 

64 [..] 
Latvijas čempionāts 
kamanu suņu sportā 

U16 grupā 

Latvijas valsts 
čempionāts līdz U17 

3. 60 
Kaspars 
Krievs 

12 

 
L.Daugavieša komentārs pie balsojuma: “Ir nepieciešams pārskatīt šos saistošos noteikumus, jo 
tie nav vienlīdzīgi starp olimpiskajiem un neolimpiskajiem sporta veidiem. Līdz ar to atsevišķi 
neolimpisko sporta veidu sportistu panākumi nav tik nozīmīgi, cik vērtīga ir naudas balva”. 
D.Mieriņa informē, ka saitošie noteikumi tik pārskatīti un veikti grozījumi, bet VARAM tos 
noraidīja, norādot, ka pašvaldībai nav funkcija – finansiāli atbalstīt. Tādēļ ir nepieciešams meklēt 
citu risinājumu – kā atbalstīt gan sportistus, gan kolektīvus. 
 

12. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai dalībai sporta nometnē, gatavojoties Eiropas 

komandu čempionātam 
Ziņo:G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 07.12.2018.Nr.S/2617) par finansiālā atbalsta 
sniegšanu dalībai sporta nometnē, gatavojoties Eiropas komandu čempionātam vieglatlētikā; 

2. [..] dzīvesvietas deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Latvijas čempionātos. Līdz ar to sportists atbilst 

Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

 
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., 6., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 14.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit eiro, 00 centi) dalībai sporta nometnē, kas 
norisināsies 04.03.2019. - 30.03.2019. Spānijā. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrība „Latvijas Vieglatlētikas savienība” 
bankas kontu, pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

3. [..] 1 (viena) 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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13. § 
Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu  īstenošanai 2019. gada janvāris- 

maijs 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, D.Mieriņa, E.Odziņa 
 

Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 09.01.2019. 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, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.01.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās 
E.Odziņa, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā" Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 
2019.gada janvārim – maijam interešu izglītības programmu īstenošanai: 
1.1. Carnikavas pamatskolas 10 (desmit) pulciņiem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

mērķdotāciju finansējumu 12 563,99 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit 
trīs eiro, 99 centi) apmērā t.sk. VSOA maksājums 24,09 % (saskaņā ar pielikuma 1. 
punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 6 (sešiem ) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu 
5 956,07 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši eiro, 07  centi), t.sk. VSOA 
maksājums 24,09 % (saskaņā ar pielikuma 2. punktu). 

2. Atbildīgais par lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – Carnikavas 
pamatskolas direktore. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

Pielikums  
Carnikavas novada domes 

23.01.2019. lēmumam 
(protokols Nr.1, 13.§) 

 
Carnikavas novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu programmu finansējuma 

sadalījums 2019.gada janvāris-maijs 

N.p.k. Programmas nosaukums Īstenotājs 
Stundu 
skaits 

Slodze Finansējums 
Finansējums  
5 mēnešiem 

1. Izglītības Ministrijas mērķdotācijas 1,97 slodzes pie max atalgojuma 1030 euro 

1.1. Koris (1.-4.  un 5.-9. klase)  Ilona Prenass 6 0,200 206,00 1030,00 

1.2. Tautas deju pulciņš 
(1. - 9. klase) 1.-9. klase 

Jānis Precinieks 10 0,333 342,99 1714,95 

1.3. Tekstiltehnikas pulciņš 
(5.-9. klase) 

Ineta Rītiņa 6 0,200 206,00 1030,00 

1.4. Vizuālā - dari pati  
(1. - 4. klase) 

Ieva Kudiņa 6 0,200 206,00 1030,00 

1.5. Šaha pulciņš (1.-3. klase) Atis Bērziņš 8 0,267 275,01 1375,05 

1.6. "Cietais Rieksts" (1. -9. klase) Katija Smotrova 4 0,133 136,99 684,95 

1.7. AWARD pašaudzin. programma  
( 7.-9.klase) 

Alise-Timermane-
Legzdiņa 

6 0,200 206,00 1030,00 
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N.p.k. Programmas nosaukums Īstenotājs 
Stundu 
skaits 

Slodze Finansējums 
Finansējums  
5 mēnešiem 

1.8. Jaunais galdnieks (5.-9. klase) Kaspars Rimšs 7 0,233 239,99 1199,95 

1.9. Angļu valodas pulciņš  
1. - 2. klase  

Sintija Babrovska 3 0,1 103,00 515,00 

1.10. Vācu valodas pulciņš  
2. - 6. klase 

Rita Paeglīte 3 0,1 103,00 515,00 

  Kopā 59 1,97 2024,98 10124,90 

  VSOA 24,09 %     487,82 2439,09 

  Kopā     2512,80 12563,99 

2. Pašvaldības finansējums 0,932 slodzes pie max atalgojuma 1030 euro   

2.1. Skatuves mākslas pulciņš Zigurds Neimanis 6 0,200 206,00 1030,00 

2.2. Lego robotikas pulciņš  
(1.-9.klase) Edgars Indrāns 

7 0,233 239,99 1199,95 

2.3. Vokālās mūzikas ansamblis (1.- 
5. klase) Laura Balabane 

4 0,133 136,99 684,95 

2.4. Spāņu valodas pulciņš  
1.- 6. klase 

Agnese Daģe-
Groskopa 

1 0,033 33,99 169,95 

2.5. Fizisko aktivitāšu pulciņš B.Reide, 
K.Odziņš 

6 0,200 206,00 1030,00 

2.6. Carnikavas Mazpulks  
(1.- 9.klase) 

Arnita Kampāne 4 0,133 136,99 684,95 

  Kopā 28 0,932 959,96 4799,80 
  VSOA 24,09 %     231,25 1156,27 

  Kopā     1191,21 5956,07 
 

14. § 
Par kanalizācijas trases Ceriņu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. domē saņemts dzīvojamā mājas [..], Carnikavas novadā, īpašnieka – [..] (turpmāk - 
īpašnieks), 04.12.2018. iesniegums, 04.12.2018. reģistrēts domē ar Nr.S/2582 (turpmāk – 
iesniegums). Iesniegumā īpašnieks lūdz viņa īpašumā esošo kanalizācijas trasi Ceriņu ielā, 
Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk – komunikācijas) pārņemt pašvaldības īpašumā;  

2. komunikāciju būvdarbi veikti saskaņā ar 2014.gadā izstrādātu būvprojektu sadzīves 
kanalizācijas izbūve [..], Carnikavas novadā, kas 02.09.2014. ar Nr.144 akceptēts 
Carnikavas novada būvvaldē, un 30.09.2014. izdotu būvatļauju Nr.2014/95. Komunikācijas 
ir pieņemtas ekspluatācijā, pamatojoties uz 24.09.2015. apstiprinātu aktu par sadzīves 
kanalizācijas izbūvi [..], Carnikavas novadā, pieņemšanu ekspluatācijā;  

3. komunikācijas ir izbūvētas Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 
Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 80520051536, sastāvā ietilpstošā 
zemes vienībā;  

4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustams īpašums Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr. 80520051536, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,2727 ha platībā, pieder Carnikavas 
novada domei, īpašuma tiesība 22.02.2008. ir nostiprināta Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000427222; 

5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
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datiem nekustams īpašums [..], Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052005[..], kura sastāvā 
ietilpst zemes vienība 0,0863 ha, dārza māja un 2 saimniecības ēkas, pieder [..], īpašuma 
tiesība 30.05.2012. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2167; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a) 14.panta otrās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b) 15.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds; 

c) 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana 
un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā; 

7. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir 
otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 
Izvērtējusi iesniegumā izteikto lūgumu pārņemt īpašnieka piederošās komunikācijas 

pašvaldības īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, 
dome secina, ka komunikāciju pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) ir 
lietderīga, jo tās ir izmantojami normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, saskaņā ar 
apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 15.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052005[..] , īpašnieka 
[..] Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) infrastruktūras 
objektu – kanalizācijas trasi, kas izbūvēta Carnikavas novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašumā Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr.80520051536. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 
1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma 
līgumu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā), termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā pieņemšanas - 
nodošanas akta parakstīšanas. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu līdz ar visiem piederumiem un dokumentiem, kas uz to 
attiecas. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” par 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu.  
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6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 5.punktā 
minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā 
pieņemšanas - nodošanas akta un lēmuma 3.punktā minētā dāvinājuma līguma parakstīšanas.  

7. Segt lēmuma 1.punktā norādītās mantas uzturēšanas izdevumus 2019.gadā no Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 2019.gada budžeta līdzekļiem.  

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
8.2. lēmuma 4. un 7.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

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

 
15. § 

Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
[..] 
 

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 15.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0772 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

16. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas nov. un [..], Carnikavas nov. 

iegūšanai īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
[..] 
 

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 15.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods 
[..]: 

1. 0,1735 ha platībā [..], Carnikavas., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 008 [..]; 

2. 0,1747 ha platībā [..], Carnikavas., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 008 [..]; 
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3. 0,1439 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..]. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

17. § 
Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 15.01.2019. plānotās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustama īpašuma izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: P.Špakovs, J.Leja, D.Čūriška 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 22.08.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamo 
īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību - atsavināšanu” (prot. Nr.14, 7.§) nodota 
atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) manta – nekustams 
īpašums Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, kura 
sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā 
(turpmāk – pašvaldības manta); 

2. ar domes 24.10.2018. lēmumu „Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – 
neapbūvētas zemes vienības Ozolu ielā 49, Carnikavā, Carnikavas nov. un neapbūvētas 
zemes vienības Roņu ielā 85, Garciemā, Carnikavas nov. nosacītās cenas apstiprināšanu” 
(prot. Nr.18, 3.§) ir apstiprināta pašvaldības mantas (zemes vienības Ozolu ielā 49) nosacītā 
cena 12200,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti eiro, 00 centi) un domes Izsoles 
komisijai (turpmāk – komisija) ir uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas pārdošanu 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk –komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 
18.09.2013. lēmumu  (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, 
kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 09.11.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/18/7) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2018/38 (turpmāk – izsoles noteikumi);  

6. saskaņā ar izsoles noteikumiem pašvaldības mantas mutiska izsole tika plānota 15.01.2019. 
plkst. 10.00 (turpmāk – izsole);  

7. komisija iesniegusi domei izsoles dalībnieku sarakstu Nr. 14-1/19/1, no kura izriet, ka 
termiņā līdz 10.01.2019. izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks;  

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 15.11.2018. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 27.11.2018. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2018/233.IZ14), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2018.gada decembra (287) laidienā, paziņojums par izsoli 15.11.2018. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, 
ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu; 

10. izsoles noteikumi paredz: 
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a. 23.1.punkts - izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies 
neviens izsoles dalībnieks; 

b. 25.punkts cita starpā - lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem dome.  
 
P.Špakovs komentē, ka Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas lēmums par īpašuma vērtību ir 
neadekvāts, tādēļ arī uz izsoli pretendenti nepiesakās. 
D.Čūriška norāda, ka šādas situācijas ir bieži, it sevišķi Tiesu izpilditāju rīkotajās izsolēs. Tiks 
rīkota atkārtota izsole.  
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 15.01.2019. plānotā pašvaldības mantas izsole ir 
atzīstama par nenotikušu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Carnikavas novada 
domes 09.11.2018. noteikumu Nr. INA/2018/38 23.1. un 25.punktu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā - 15.01.2019. plānoto mutisko izsoli 
par nenotikušu. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā minēto 
informāciju, termiņš– piecas (5) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.punktā 
norādītās pašvaldības nekustamās mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli par eiro, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību un 
termiņus. 

4. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai lēmuma 3.punktā norādītās izsoles 
noteikumos iekļaut šādus nosacījumus: 
4.1. izsoles reģistrācijas maksa ir 30,00 EUR (trīsdesmit eiro, 00 centi), kas netiek 

ierēķināta izsolāmās mantas pirkuma maksā; 
4.2. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”; 
4.3. summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir 10% apmērā no 

izsolāmās mantas nosacītās cenas. 
5. Noteikt atbildīgo par: 

5.1. lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju; 

5.2. lēmuma 3. un 4.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 
priekšsēdētāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

18. § 
Par nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., 15.01.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Čūriška, J.Leja, E.Burģelis, G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. ar domes 22.08.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamo 
īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību - atsavināšanu” (prot. Nr.14, 7.§) nodota 
atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – 
neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 0816, 0,0592 ha platībā, kas 
ietilpst nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 008 0816, sastāvā (turpmāk – pašvaldības manta); 

2. ar domes 24.10.2018. lēmumu „Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – 
neapbūvētas zemes vienības Ozolu ielā 49, Carnikavā, Carnikavas nov. un neapbūvētas 
zemes vienības Roņu ielā 85, Garciemā, Carnikavas nov. nosacītās cenas apstiprināšanu” 
(prot. Nr.18, 3.§) ir apstiprināta pašvaldības mantas, tas ir, zemes vienības Roņu ielā 85, 
Garciemā, Carnikavas nov., nosacītā cena 19600,00 EUR un domes Izsoles komisijai 
(turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas pārdošanu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk –komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 
18.09.2013. lēmumu  (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, 
kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 09.11.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/18/7) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2018/39 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. pašvaldības mantas izsole notika 15.01.2019. plkst. 13.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/3 (pielikums), no kura izriet, ka 
izsolei pieteicies viens dalībnieks, [..], kurš uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot 
vienu soli (1960,00 EUR) papildus izsoles sākumcenai (19600,00 EUR), saskaņā ar izsoles 
noteikumu 13.punktu ir atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt pirkuma 
līgumu par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu 21560,00 EUR; 

7. domes bankas kontā saņemts [..] maksājums 19600,00 EUR (18.01.2019. maksājums 
Nr.1418), tas ir, starpība starp nosolīto cenu (21560,00 EUR) un pirms izsoles iemaksātā 
nodrošinājuma summu (1960,00 EUR);  

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 15.11.2018. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 23.11.2018. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2018/231.IZ3), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2018.gada decembra (287) laidienā, paziņojums par izsoli 15.11.2018. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
21.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

10. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 18.01.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/5); 

11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a. 30.panta pirmā daļa cita starpā - piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto 

nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz 
citu termiņu; iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 
summā; 
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b. 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

c. 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu, nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. 

 
I.Krastiņš jautā, vai izsoles dalībnieks īpašumu nevarēja iegādāties par sākuma cenu? 
D.Čūriška atbild, ka nevar nosolīt sākuma cenu. Izsoles noteikumu 13.punkts paredz, ja izsolē ir 
reģistrējies viens dalībnieks, tad viņš kļūst par izsoles uzvarētāju un atzīstam par tādu, jatiek 
nosolīts viens solis. Noteikti ir jāpārsola nosacītā cena. 
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 15.01.2019. notikušās pašvaldības mantas izsoles 
rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 
daļu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 008 0816, 0,0592 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Roņu iela 85, 
Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 0816, sastāvā - 15.01.2019. mutiskās 
izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/3 (pielikums). 

2. Slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo 
īpašumu ar [..] ([..]), personas kods [..], deklarētā adrese: [..], Carnikavas nov., LV-2163, par 
pirkuma summu 21560,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit eiro un nulle 
centi). 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā norādīto 
informāciju, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādīto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, termiņš – 3 
(trīs) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

19. § 
Par precizējumu Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas 

ieviešanas pasākumu plānā 2018.gadam 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Garenčiks, D.Kozlovskis, I.Krastiņš, J.Leja, I.Gotharde, G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas 
pasākumu plāna 2018.gadam (apstiprināts ar domes 20.12.2017. lēmumu (protokols Nr.26, 
7.§) (turpmāk – Kontroles plāns) 2.4.punktu, pašvaldībā tiek organizēta un veikta regulāra 
darbinieku darbības rezultātu novērtēšana, līdz 01.12.2018.; 
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2. Ar domes priekšsēdētāja 20.11.2018. rīkojumu Nr.01-7.1/158 uzdots līdz 01.12.2018. veikt 
Carnikavas novada pašvaldības un iestāžu amatpersonu un darbinieku darba novērtēšanu un 
iesniegt Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā, nosakot, ka iestāžu vadītāju 
darbu vērtē domes priekšsēdētāja, iestāžu struktūrvienību vadītāju darbu vērtē iestāžu 
vadītāji, iestāžu struktūrvienību darbinieku un apakšstruktūru darbu vērtē iestāžu 
struktūrvienību vadītāji;  

3. Sakarā ar lielo darba apjomu (darbs ar pašvaldības budžetu 2019.gadam, atskaites, apjomīgi 
projekti u.c.), darbinieku novērtēšana nav veikta rīkojumā un Kontroles plānā noteiktajā 
termiņā. Apkopojot informāciju par vadībai iesniegtajiem  novērtējumiem, secināts, ka 
atsevišķu iestāžu un darbinieku darbības rezultātu novērtējumi vēl nav iesniegti, līdz ar to ir 
nepieciešams pagarināt darbinieku novērtēšanas veikšanas un novērtējumu iesniegšanas 
termiņu; 

 
K.Bergmanis jautā, vai tiešām vajag pagarināt līdz 14.februārim? Vai novērtēšanu līdz 
31.janvārim nepaspēs? 
R.Garenčiks atbild, ka struktūrvienību vadītājiem atskaites ir jāiesniedz līdz 15.janvārim. Šobrīd 
iesnieguši ir 2/3 no visām struktūrvienībām, kas ir novērtēti. Bet kopumā vērtēšanas process 
kavējas un ir nepieciešams pagarinājums. 
D.Kozlovskis jautā, vai pašvaldībā ir pieņemami, ka vērtēšanu veic viena persona? 
D.Mieriņa atbild, ka vērtēšanu veic tiešais darba vadītājs. Ja tiktu izmaksātas prēmijas, tad var 
piemērot MK noteikumus, kas paredz veidot vērtēšanas komisiju, bet tādā gadījumā 
struktūrvienību vadītājiem ir jāgatavo detalizētākas atkskaites, anketas utt. Mūsu pašvaldībā ir 
izvēlēta vienkāršota pieeja, ņemot vērā, ka netiek izmaksātas prēmijas. 
K.Bergmanis jautā, vai ir vēl kādi no plāna punktiem, kuri nav izdarīti un kavējas? 
D.Mieriņa atbild, ka šobrīd pagarinājums ir nepieciešams tikai šim punktam. 
R.Garenčiks papildina, ka 2018.gada plāns un izpilde ir iesniegts. 
K.Bergmanis jautā, vai 2018.gada kontroles plānā ir kādas pozīcijas, kam būtu nepieciešams 
termiņa pagarinājums? 
R.Garenčiks atbild, ka būtu apspriežamas vairākas pozīcijas, kas ir aprakstītas plāna izpildē. 
Novērtēšana ir viena no pozīcijām, kura ir jāpagarina. 
K.Bergmanis norāda, ka šādā situācijā, kad nav izpildīts viens no punktiem, būtu nepieciešams 
pagarināt visu plānu līdz 14.februārim.  
D.Mieriņa komentē, ka tā nevar, jo lēmumprojekts ir sagatavots tikai par šī punkta pagarinājumu. 
Pašlaik nav vajadzība pagarināt visu plānu, jo norisinās darbinieku novērtēšana, un pārējā plāna 
izpilde vēl l īdz galam nav izvērtēta. 
I.Gotharde papildina, ka plānu var pagarināt, bet vispirms ir jāizvērtē vai ir vēl kāds punkts, kas 
nav izdarīts un ir nepieciešams pagarinājums.  
 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu: “Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās 
kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plāns 2018.gadam ir jāpagarina līdz 2019.gada 
14.februārim”. 
 
D.Mieriņa aicina balsot par K.Bergmaņa izteikto priekšlikumu. Atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm 
(J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” 7 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns,), 
“ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis). Priekšlikums noraidīts.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo 
daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
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G.Miglāns, K.Bergmanis), PRET” 5 balsīm (J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa), “ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas 
pasākumu plāna 2018.gadam (apstiprināts ar domes 20.12.2017. lēmumu (protokols 
Nr.26, 7.§) 2.4.punktu, nosakot, ka pašvaldības darbinieku darbības rezultātu novērtēšana 
tiek veikta līdz 2019.gada 14.februārim. 
 

20. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 

“Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
noteikumi” 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, D.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Gotharde 
 
Plkst. 10.37 no domes sēdes aiziet deputāts K.Bergmanis. 
 
D.Kozlovskis jautā, vai atskaitē būs jāatspoguļo vairāk stundas? 
D.Mieriņa atbild, ka tagad deputātiem ir noteiktas 75 stundas, par ko ir jāatskaitās. 
E.Burģelis norāda, ka faktiskais atalgojums tiek aprēķināts no apmeklētām sēdēm. Tas, kas tiek 
rakstīts papildus klāt un ja nav apmeklēta kaut viena stunda, tad proporcionāli tas samazina 
atalgojumu. Kā būs tagad? 
G.Kozlovska norāda, ka tagad mainās tikai stundas likme, līdz ar ko palielinās stundu skaits par 
ko ir jāatskaitās. 
I.Gotharde norāda, ka nolikuma grozījumi jāpapildina ar 2.punktu “Noteikumi stājas spēkā 
2019.gada 1.februārī”.  
 

Ņemot vērā, ka 2019. gada 1. janvārī spēkā stājas grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ar kuriem tika mainīts mēnešalgas noteikšanas 
princips Saeimas un pašvaldību domju deputātiem, ir nepieciešams pilnveidot 2011. gada 20. 
aprīļa noteikumus Nr.CND/INA/2011/17 “Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības noteikumi”, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 2. punktam, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2019/3 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 
20. aprīļa noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 “Carnikavas novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku  atlīdzības  noteikumi”” (pielikumā).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

 
21. § 

Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
[..] 

 
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” 14 balsīm 
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(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,6458 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
003 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 003 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts.  
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.02.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.02.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 13.02.20198. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.02.2019. plkst. 09.00. 
 

ZIŅOJUMI 
1. Administrat īvās komisijas ziņojums 

Ziņo: A.Grīnvalds 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

2. Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 23.janvārī plkst. 11.10. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 47 lp., tai skaitā 3 administratīvie akti uz 6 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības kārtība Nr.INA/2019/1 “Grozījumi 23.08.2017. kārtībā 

Nr.INA/2017/17 „Carnikavas novada domes un tās padotībā esošās iestādes grāmatvedības 
uzskaites kārtība”” uz 1 lp. 

3. Carnikavas novada pašvaldības kārtība Nr.INA/2019/2 „Ieņēmumu no maksas 
pakalpojumiem plānošanas, izcenojumu noteikšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” 
uz 8 lp. 

4. Carnikavas novada pašvaldības noteikumi Nr. INA/2019/3 “Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2011. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 “Carnikavas novada 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku  atlīdzības  noteikumi”” uz 1 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 24. janvārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 24. janvārī 


