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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 20.februārī Nr.2 
 
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, Eduards Burģelis (no plkst. 09.15) 

 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Kristaps Bergmanis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese 

Ģērmane 
 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Sociālā dienesta 

vadītāja Daiga Landsmane, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ineta Stasjule, 
Pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkalis 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.02 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 40 darba kārtības jautājumi, 2 papildus darba kārtības jautājumi un 
2 ziņojumi. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par [..] reģistrēšanu dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 
2. Par dzīvokļa izīrēšanu [..]. 

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
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1. Par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” valdījumā 
esošās traktora JCB HMV 155T-65 pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli. 

2. Par Carnikavas novada domes 19.11.2014. lēmuma (prot. Nr.27, 16.§) atcelšanu. 
3. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs 2019.gadam. 
4. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2019.gadā. 
5. Par projektu iesniegumu iesniegšanu Zivju fonda pasākumu pirmās kārtas ietvaros.  
6. Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, 

Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, 
Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu. 

7. Par finansējumu Novadpētniecības centra pārbūvei. 
8. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu. 
9. Par izmaiņām Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr. 4, 2.§) “Par 

konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikuma apstiprināšanu un konkursa komisijas 
izveidi”. 

10. Par budžeta izpildi 2018.gadā. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
12. Par amata vietas izveidošanu Carnikavas novada Būvvaldē un par izmaiņām Carnikavas 

novada pašvaldības darbinieku sarakstā. 
13. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku (amatu 

un mēnešalgu) sarakstā. 
14. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku (amatu 

un mēnešalgu) sarakstā. 
15. Par izmaiņām pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā 

administrācija) struktūrā.   
16. Par grozījumiem 23.03.2016. nolikumā Nr. INA/2016/8 „Centrālās administrācijas 

nolikums”. 
17. Par noteikumu Nr. INA/2019/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu. 

18. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/1 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 
25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/2 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 
18.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās 
Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/3 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 
18. februāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2015/3 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu. 

21. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 
25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un 
organizēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

22. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 
15. maija saistošajos noteikumos  Nr. CND/SN/2011/2 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām””. 
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23. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/6 „Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.2010/11 „Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

24. Par grozījumu 22.08.2012. nolikumā Nr.CND/INA/2012/12 „Carnikavas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” apstiprināšanu. 

25. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 21.07.2010. nolikumā Nr.36 “Carnikavas 
novada bāriņtiesas nolikums”. 

26. Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” darbu 2019. gada vasarā. 
27. Par Carnikavas pamatskolas direktora vietnieka (izglītības jomā) amata vietas izveidošanu. 
28. Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules sniega kaitborda sacensībās. 
29. Par finansiālu atbalstu dalībai Latvijas vindsērfinga treniņnometnē. 
30. Par Carnikavas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu. 
31. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 

25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 „Kārtība, kādā Carnikavas novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” apstiprināšanu. 

32. Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamu īpašumu nodošanu apsaimniekošanā 
(pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 

33. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/2 “Par kārtību, kādā 
izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to 
krasti” gala redakcijas apstiprināšanu. 

34. Par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. 
35. Par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vidēja 

termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu. 
36. Par Carnikavas novada domes 2018.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.SN/2018/24 

publicēšanu. 
37. Par nekustamā īpašuma „Vilciņi”  detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Zušu iela 30, 

Carnikava, Carnikavas novads. 
39. Par zemes vienību apvienošanu. 
40. Par Carnikava novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam un  saistošo noteikumu 

“Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu. 

41. Par [..] reģistrēšanu dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 
42. Par dzīvokļa izīrēšanu [..]. 

 
Ziņojumi. 

1. Bāriņtiesas ziņojums  
2. Izpilddirektora ziņojums. 

 
1. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” valdījumā 
esošās traktora JCB HMV 155T-65 pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Leja, G.Dzenis, D.Kozlovskis, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 

Aģentūra) valdījumā atrodas traktors JCB HMV 155T-65 reģistrācijas Nr. T1672LH, 
izlaiduma gads – 2003, rūpnīcas Nr.SLPHMV07665636526, atlikusī bilances vērtība pēc 
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grāmatvedības uzskaites datiem uz 01.02.2019. ir 18969.84 EUR (bez pievienotās vērtības 
nodokļa). 

2. Dome ar 23.08.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 3.§) nolēma Aģentūras valdījumā esošo traktoru 
JCB HMV 155T-65 pārdot izsolē ar augšupejošu soli. Uzdeva Aģentūrai organizēt izsoli 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Aģentūra izsoli organizēja 05.12.2017. un atkārtotu izsoli organizēja 28.06.2018. Izsoles tika  
atzīstas par nenotikušām, pamatojoties uz izsoles noteikumu, 3.21.1.punktu, kas noteic, ka 
izsole atzīstama par nenotikušu, ja nav reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

4. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa noteic, ka “Ja 
kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var 
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.” 

5. 04.02.2019. Domē saņemts Aģentūras direktora G.Dzeņa ierosinājums par traktora JCB 
HMV 155T-65 atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar lejupejošu soli, sakarā ar to, ka tirgus 
vērtība ir zemāka nekā vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī tās izmantošana 
nav lietderīga un netiek izmantota Aģentūras funkciju veikšanai. 

6. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7.pants noteic, ka “Ja lēmumā par publiskas 
personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija 
(amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.” 

 
J.Leja jautā, kas nosaka lejupejošās cenas –slēpto cenu? 
D.Mieriņa atbild, tā nav slēptā cena, bet gan bilances atlikusī vērtība. 
G.Dzenis papildina, ka ir arī neatkarīga vērtētāja noteikta cena. Šajā gadījumā lejupejošs solis 
būs šajā aplitūdā no grāmatvedības vērtības līdz vērtētāja noteiktajai tirgus cenai. 
  

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss (P.Špakovs), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Aģentūras 05.12.2017. un 28.06.2018. organizēto izsoļu rezultātus 
(atzītas par nenotikušām). 

2. Nodot atsavināšanai Aģentūras valdījumā esošo traktoru JCB HMV 155T-65, reģistrācijas 
Nr. T1672LH, pārdodot to mutiskā izsolē ar lejupejošu soli. 

3. Noteikt traktora JCB HMV 155T-65, reģistrācijas Nr. T1672LH nosacīto cenu atbilstoši tās 
atlikušajai bilances vērtībai pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz izsoles dienu (bez 
pievienotās vērtības nodokļa) kā izsoles sākumcenu. 

4. Pieaicināt sertificētu vērtētāju un izsoles slepeno cenu noteikt pamatojoties uz vērtējumu.  
5. Uzdot Aģentūrai organizēt traktora JCB HMV 155T-65, reģistrācijas Nr. T1672LH, izsoli 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Aģentūras direktoru. 
7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
2. § 

Par Carnikavas novada domes 19.11.2014. lēmuma (prot. Nr.27, 16.§) atcelšanu  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Izskatot jautājumu par nolikuma “Carnikavas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas 

nolikums” atcelšanu, lai nedublētu augstāka spēka normatīvā akta tiesību normas un nerastos 
pretrunas ar 11.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība", pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. 
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atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Carnikavas novada domes 19.11.2014. lēmumu (prot. Nr.27, 16.§) “Par Carnikavas 
novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas nolikuma apstiprināšanu”. 
 
J.Leja komentē, ka klīst baumas par to, ka skolā esot milzīgas problēmas. Varbūt līdz domes sēdes 
beigām ir iespējams uzaicināt skolas direktori, lai sniegtu savu viedokli. 
A.Deniņa piekrīt, ka būtu nepieciešams dzirdēt skolas direktores viedokli par skolas darbu. 
D.Mieriņa atbild, ka šodien nevar uzaicināt, jo darbinieki plāno savu darba laiku. Skolas direktori 
varam uzaucināt uz nākošo domes sēdi, lai sniegtu ziņojumu par skolas darbu. Uzdod 
R.Garenčikam skolas direktori uzaicināt uz marta domes sēdi. 
 

3. § 
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs 2019.gadam 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Lai veiktu norēķinus par novadā deklarēto audzēkņu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 

apmeklējumu, atbilstoši 08.12.2015. MK noteikumiem Nr.709 " Par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 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 
pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš”  01.01.2019. apmeklēja 272 audzēkņi: 

- 153 bērni no 1,5 līdz 4 gadu vecumam; 
- 119 bērni no 5 līdz 7 gadu vecumam. 

 
Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME”  

Izglītības un kultūras nodaļas un Finanšu vadības nodaļas sagatavotās viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 2.¹ un 2.² 
daļām, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. 
atzinumu un Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē no 01.01.2019. norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
apmeklējumu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem audzēkņiem, saskaņā ar 
pielikumu.  

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

3. Publicēt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 
izmaksas Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 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. 
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5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

4. § 
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2019.gadā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Lulle, A.Deniņa, J.Leja 

 
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus, atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, 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 01.01.2019.:  

1. pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš” apmeklē 272 audzēkņi; 
2. Carnikavas pamatskolā mācās 386 skolēni. 

 
I.Krastiņš jautā, kādas izmaksas ir PII “Piejūra”? 
I.Lulle atbild, ka PII “Piejūra” izmaksas nav aprēķinātas, jo pagaidām ir tikai viena grupiņa un 
tur nemācās bērni no citām pašvaldībām. Ja tiks aprēķinātas šīs iestādes izmaksas uz vienu 
audzēkni, tad tā būs neatdekvāti augsta summa, jo ir lielas administrācijas izmaksas. Tad, kad būs 
lielā PII “Piej ūra” uzbūvēts un atvērts, tad izmaksas tiks aprēķinātas konkrēti šai iestādei. 

 
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, 
2016.gada 28.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu un 
Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 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 01.01.2019., saskaņā ar pielikumu.  

2. 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās, veikt nepieciešamās darbības 
grozījumu izdarīšanai noslēgtajos līgumos ar pašvaldībām 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  

4. Carnikavas pamatskolā un to aprēķināšanas kārtību pašvaldības mājaslapā 
www.carnikava.lv  triju darba dienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas. 

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

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
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5. § 
Par projektu iesniegumu iesniegšanu Zivju fonda pasākumu pirm ās kārtas ietvaros  

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Zemkopības ministrija, pamatojoties ar Zivju fonda padomes 10.01.2019. lēmumu, 

23.01.2019. izsludināja projektu iesniegumu iesniegšanas konkursa pirmo kārtu vairākiem Zivju 
fonda pasākumiem, tostarp sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas 
izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai 
radioraidījumiem (turpmāk – konkurss). 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas valsts iestāde vai pašvaldība.  
Konkursa ietvaros viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku 

iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 25 000,00 EUR. Konkursa 
ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 90% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. 

Projekta iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 20. februārim.  
Projekta ietvaros paredzēts izveidot video īsfilmu “Gaujas upes zemūdens pasaule”, kas tiks 

demonstrēta uz 2017. gadā Zivju fonda projekta ietvaros iegādātajiem trim skārienjūtīgajiem 
ekrāniem (atrodas tautas namā “Ozolaine”, Carnikavas pamatskolā, Carnikavas novadpētniecības 
centrā), Carnikavas novada pašvaldības interneta mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Video filma 
būs pieejama iespējami plašam Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu lokam. Īsfilmā tiks 
uzsvērta Gaujas upē esošo zivju resursu daudzveidība un nepieciešamība saudzīgi, racionāli 
izturēties pret dabas resursiem, īpaši zivju resursiem, to atražošanu un aizsardzību. Paredzēts 
izveidot īsfilmas 15 minūšu versiju un 3 minūšu versiju.  

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas paredzamas  9 500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci 
simti euro un 0 centi) apmērā (ar pievienotās vērtības nodokli), kas ir arī paredzamās projekta 
iesnieguma “”Video filmas “Gaujas upes zemūdens pasaule” izveide, ar mērķi informēt 
sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību 
Carnikavas novadā” ” izmaksas. 

2010. gada 2. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta 
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 2. pielikums „Projektu 
vērtēšanas kritēriji” nosaka, ka par projektam piesaistīto līdzfinansējumu līdz 10 % piešķir 10 
punktus, no 11 – 25% tiek piešķirti 15 punkti, savukārt par līdzfinansējumu, kas ir lielāks par 25% 
tiek piešķirti 20 punkti. 

Ar mērķi iegūt augstāku novērtējumu projektu iesniegumu vērtēšanas laikā Carnikavas 
novada pašvaldībai projekta iesnieguma „”Video filmas “Gaujas upes zemūdens pasaule” izveide, 
ar mērķi informēt sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību Carnikavas novadā”” nepieciešams nodrošināt 11 % līdzfinansējumu. 

Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam nosaka prioritāti IP4_3: 
“Kult ūras mantojums”, ar aktivitāti 4.3.1.2: Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 
uzturēšana un  prioritāti IP2_4 “Vides izglītība”, ar aktivitāti 2.4.1.1 “Zaļās domāšanas 
veicināšana”. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 

12. pantu un 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties projektu iesniegumu iesniegšanas konkursa pirmajā kārtā Zivju fonda 
sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un 
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, 
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mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai 
radioraidījumiem ar projektu: “”Video filmas “Gaujas upes zemūdens pasaule” izveide, ar 
mērķi informēt sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību Carnikavas novadā””. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 
nodrošināt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 
2019. gada 20. februārim. 

3. Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai, projekta iesniegumu 
apstiprināšanas gadījumā, paredzēt pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumos projekta 
īstenošanai nepieciešamos līdzekļus 9 500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro un 0 
centi), tostarp pašvaldības līdzfinansējumu 11 % apmērā no projektā apstiprinātās 
attiecināmo izmaksu summas, jeb 1 045,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit pieci euro un 
00 centi). 

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

6. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, 

Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, 
Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas 

novads, atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja, I.Krastiņš, I.Lulle, E.Burģelis, G.Miglāns, D.Kozlovskis 
 
Plkst. 09.15 domes sēdē ierodas deputāts E.Burģelis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustami īpašumi (turpmāk 

nekustami īpašumi kopā – Īpašumi): 
a. Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, uz 

kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 3337 (turpmāk 
– Sintēzes iela 1), kas sastāv no zemes vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1566, un divām ēkām: kazarma 694,10 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8052 
008 1210 001, un pagrabs 32,40 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 004; 

b. Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4413 (turpmāk 
– Sintēzes iela 3), kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1569; 

c. Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 3084 (turpmāk 
– Sintēzes iela 5), kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1568, un trim ēkām: garāža 375 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1210 006, tualete 5,90 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis 
11,40 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008; 

d. Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4365 (turpmāk 
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– Sintēzes iela 7), kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1567; 

2. Īpašumi ir nodoti apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss”, 
noslēdzot papildus vienošanos pie 02.02.2004. apsaimniekošanas līguma; 

3. p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors 31.10.2018. iesniegumā Nr.01-6/592, 
reģistrēts domē 31.10.2018. ar Nr. S/2345, izteicis viedokli, ka pašvaldībai nav racionāli 
un lietderīgi uzturēt Īpašumus, tie nav izmantojami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
un ir ierosinājis tos nodot atsavināšanai; 

4. Īpašumu sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Neapgūta ražošanas 
objektu apbūves zeme” (kods 1000); 

5. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā attiecībā uz Īpašumiem reģistrētas 
šādas aktuālas kadastrālās vērtības: 
a. Sintēzes iela 1: zemes vienībai - 13338,00 EUR, kazarmai - 8296,00 EUR un pagrabam 

– 645,00 EUR, kas kopā ēkām - 8941,00 EUR, bet kopā zemei un ēkām - 22279,00 
EUR; 

b. Sintēzes iela 3: zemes vienībai - 11589,00 EUR; 
c. Sintēzes iela 5: zemes vienībai - 12456,00 EUR, garāžai - 7470,00 EUR, tualetei – 

71,00 EUR un šķūnim – 136,00 EUR, kas kopā ēkām - 7677,00 EUR, bet kopā zemei 
un ēkām - 20133,00 EUR; 

d. Sintēzes iela 7: zemes vienībai - 10415,00 EUR; 
6. SIA „Arco Real Estate”, reģistrācijas Nr.40003323328, veikusi Īpašumu jeb nekustamās 

mantas novērtēšanu un iesniegusi domei vērtējuma atskaites (02.01.2019. iereģistrētas 
domē ar Nr. S/2_1, Nr. S/2_2, Nr. S/2_3 un Nr. S/2_4). Atbilstoši novērtējumam, Īpašumu 
iespējamā tirgus vērtība 14.12.2018. ir:  
a. Sintēzes iela 1 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 29300,00 EUR, bet ēkām – 7200,00 

EUR, kopā zemei un ēkām 36500,00 EUR; 
b. Sintēzes iela 3 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 25000,00 EUR; 
c. Sintēzes iela 5 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 26200,00 EUR, bet ēkām – 6800,00 

EUR, kopā zemei un ēkām 33000,00 EUR; 
d. Sintēzes iela 7 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 21000,00 EUR; 

7. ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas, kas darbojas uz 20.07.2011. nolikuma 
Nr.CND/INA/2011/31 pamata, 22.01.2019. lēmumu (protokols Nr. 08-1/2) mantas nosacītā 
cena ir noteikta: 
a. Sintēzes iela 1 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 29300,00 EUR jeb 2,93 EUR par 

zemes vienu kvadrātmetru, bet ēkām – 7200,00 EUR, kopā zemei un ēkām 36500,00 
EUR; 

b. Sintēzes iela 3 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 25000,00 EUR jeb 3,02 EUR par 
zemes vienu kvadrātmetru; 

c. Sintēzes iela 5 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 26200,00 EUR jeb 2,87 EUR par 
zemes vienu kvadrātmetru, bet ēkām – 6800,00 EUR, kopā zemei un ēkām 33000,00 
EUR; 

d. Sintēzes iela 7 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 21000,00 EUR jeb 2,99 EUR par 
zemes vienu kvadrātmetru; 

8. Carnikavas novada ilgtspēj īgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam (pieejama: 
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.
pdf) (turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada 
attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, kā arī iezīmē novada 
attīstības telpisko perspektīvu. Stratēģijā par vienu no Carnikavas novadā īpaši atbalstām 
uzņēmējdarbības nozarēm ir definēta inovatīva un zināšanu ietilpīga ražošana (skat. 
stratēģijas 11.-12.lpp.). Viens no novada attīstības vīzijas stratēģiskajiem mērķiem ir 
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nodrošināt radošu un piemērotu vidi uzņēmējdarbības attīstībai (skat. stratēģijas 14.lpp.). 
Šī mērķa sasniegšanai paredzēts izveidot vismaz vienu ražošanai piemērotu teritoriju 
(industriālo zonu) ar visu nepieciešamo komunikāciju un ceļu pieslēgumiem, kā arī vidi 
uzņēmējdarbības un zinātnes nozares sadarbībai (skat. stratēģijas 12.lpp.). Kā viena no 
uzņēmējdarbības attīstībai paredzētām teritorijām, kura stratēģijas izstrādes laikā ir 
degradēta un kurā ir vēlamas ilgtermiņa izmaiņas, ir Mežgarciems, kur pašvaldība paredz 
nodrošināt uzņēmējdarbībai nepieciešamās pamata infrastruktūras izveidi, kā arī 
pievadceļa no Garupes izbūvi un vidi uzņēmējdarbības un zinātnes nozares sadarbībai 
(skat. stratēģijas 29.lpp.); 

9. Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021. gadam (turpmāk - programma), kas 
aktualizēta ar domes 05.12.2018. lēmumu (protokols Nr. 21, 2.§), ir noteikta prioritātei 
IP3_1 „Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai” pakārtota uzdevuma U3.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. Lai īstenotu 
plānoto, 2015.gadā ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Mežgarciema 
teritorijas pārveidošana par pētniecības un uzņēmējdarbības teritoriju”; 

10. programmas investīciju plānā 2015.-2018.gadam ar kārtas numuru 69. ir noteikts projekts 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā” (turpmāk - projekts), kas atbilst programmas prioritātes IP3_1: „Teritoriju 
attīstība uzņēmējdarbībai” uzdevuma Nr.U3.1.1. „Nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitātei Nr.A3.1.1.1. „Pievadinfrastruktūras attīstība 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai” un kuru paredzēts īstenot 3.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa ietvaros; 

11. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”), 
Īpašumi atrodas Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijā (JC); 

12. arī pašvaldības teritorijas plānojumā 2018.-2028.gadam, kas vēl nav stājies spēkā, ir 
paredzēts, ka Īpašumi atrodas Jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijā 
(JC);  

13. p/a „Carnikavas Komunālserviss” 04.09.2017. iesniegusi Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras (turpmāk - CFLA) izsludinātajā trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā 
projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Carnikavas novada Garciemā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros;  

14. starp CFLA un p/a „Carnikavas Komunālserviss” 19.09.2018. noslēgta Vienošanās par 
Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/17/I/025 (turpmāk - Vienošanās); 

15. atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
īstenojamos projektus, un saskaņā ar Vienošanos, projektā paredzētie rādītāji - nodrošināta 
kopējo privāto investīciju piesaistīšana 10’500’000,00 EUR apmērā un 205 jaunu darba 
vietu radīšana - ir jāsasniedz līdz 31.12.2023.; 

16. lai nodrošinātu, ka Īpašumi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā noteiktā nozarē atbilstoši 
stratēģijas un programmas mērķiem, ir jāparedz atsavināmo Īpašumu turpmākās 
izmantošanas nosacījumus uz 5 (pieciem) gadiem pēc iznākuma rādītāju sasniegšanas, tai 
skaitā nosacījumu, ka pircējs nedrīkst mainīt (un izmanto) detālplānojumā noteikto 
teritorijas izmantošanas mērķi; 

17. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var lemt  par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

18. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
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a. 1.panta 4.punkts - izsole ar augšupejošu soli ir priekšlikums personai, kura par atklāti 
pārdodamo mantu sola visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu, 
noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu; 

b. 3.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - publiskas personas nekustamo mantu var 
atsavināt, pārdodot izsolē; 

c. 4.panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 

d. 4.panta otrā daļa cita starpā - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt 
attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai 
turējumā atrodas publiskas personas manta; 

e. 5.panta: pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas 
nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 
piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi;  

f. 8.panta: sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; septītā daļa noteic, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas 
vērtībai nosaka novērtēšanas komisija; 

g. 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 

h. 10.panta pirmā daļa cita starpā - izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā 
institūcija; 

i. 36.panta otrā daļa - ja publiskas personas nekustamo īpašumu pārdod ar nosacījumu to 
izmantot noteiktam mērķim vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, kā arī nosaka sankcijas (līgumsods, atkāpšanās 
no līguma u.tml.) par to nepildīšanu; 

19. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 
augstāku cenu; 

20. ir lietderīgi pašvaldības mantas izsoles organizēšanu uzdot ar domes 20.07.2011. lēmumu 
(protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
izveidotai pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes Izsoles komisijai (turpmāk - 
Izsoles komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk – Izsoles 
komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto domes lēmumu, ievērojot Izsoles komisijas 
nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols 
Nr.29, 20.§); 

21. Izsoles komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka komisija atsavināmās 
mantas izsoles noteikumos, šajā nolikumā, domes lēmumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā īsteno Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā izsoles komisijai 
noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par pašvaldības mantas atsavināšanu.      

 
J.Leja jautā, kādi ir projekta finansējuma atmaksas kartība, ja projekts netiek īstenots? 
D.Mieriņa atbild, ka atmaksas kārtība nav noteikta, jo katru projektu vērtē atsevišķi. Ja kāds no 
sasniedzamajiem rezultātiem netiks sasniegts, tad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 
to vērtēs, tā kā tas ir bijis līdz šim. 
J.Leja jautā, bet kas notiks, ka šis finansējums netiks īstenots kā tas ir paredzēts? 
D.Mieriņa atbild, ka tādā gadījumā varēsim uzskatīt, ka CFLA mums bija piešķīrusi bezprocentu 
aizņēmumu, lai varētu sakārtot novada infrastruktūru. Garciema un Mežciema iedzīvotāji iegūs 
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sakārtotu infrastruktūru, jo tur šobrīd nav ne ūdens, ne kanalizācija, ne ietves, ne apgaismojuma. 
Tas viss tiks izdarīts jau šī projekta ietvaros. 
I.Krastiņš komentē, ka pirms dažiem gadiem,  kad šis projekts tika uzsākts, tad tika minētas lietas, 
kas būtu arī iedzīvotāju ieguvumi – ūdensvads, kanalizācija u.c. Šobrīd šis projekts ir 
sadārdzinājies un kopā ar ceļu sakārtošanu jau izmaksā 7 milj. Pastāv liels risks, ka mēs 
neizpildīsim šos projekta kritērijus, kas nozīmē to, ka tiek apdraudēti pārējie novada prioritārie 
projekti (izglītības kvartāls). Pašvaldībai arī vairs nav tāda kapacitāte, lai aizņemtos tādus finanšu 
līdzekļus, lai šo projektu realizētu. Jāatzīmē, ka iedzīvotājiem tāpat nebūs pieeja šīm 
komunikācijām, kamēr pašvaldība neizvilks iekšējos tīklus. ES finansējumu piešķir tikai 
uzņēmējdarbībai. Aicina deputātus rūpīgi izvērtēt savu balsojumu un to vai šis projekts tiešām ir 
tik svarīgs. Pašvaldība īsteno funkcijas, kas ir nepieciešamas iedzīvotājiem. Kādas problēmas tiks 
atrisinātas Mežgarciemā?! Lai īstenotu iedzīvotājiem nepieciešamās funkcijas (ūdensvads, 
kanalizācija u.c.), to varēja izdarīt par mazāku finansējumu. 
I.Lulle  informē, ka šobrīd kopējās projekta izmaksas ir 4,7 milj. 
J.Leja komentē, ka uzņēmējiem šajā projektā iesaistīties nav tik viegli, jo ir nepieciešamas lielas 
investīcijas. Tāpēc ALK komitejā tika izteikts priekšlikums – noteikt 50 000,00 EUR līgumsodu, 
par līguma neizpildīšanu. Pašlaik šis lēmums ir uztaisīts tā, lai neatnāktu neviens uzņēmējs.  
E.Burģelis norāda, ka šis lēmumprojekts norāda uz to, ka ir zināmi pirmie četri uzņēmēji, kas būs 
investori šajā projektā, kā arī zinām ar ko viņi nodarbosies. Tādēļ ir nepieciešams zināt tos 
ieguvumus, ko mēs saņemsim kā pašvaldība, lai saprastu vai mūsu investīcijas un ieguldījumi ir 
salīdzināmi ar to, ko saņems nākotnē. Vai var izveidot plānu – “Kā dzīvosim nākotnē?” 
Nodrošinājums 5000,00 EUR ir nepietiekošs, jo pie jebkuriem apstākļiem (būs vai nebūs 
uzņēmējdarbība) ieguldītās investīcijas var neveicināt paredzētos projekta mērķus. Ja mūsu 
mērķis iedzīvotājiem nepieciešamo labumu nodrošināšana, tad nevajag atlikt vēl kādas lietas. 
Vajag darīt tieši otrādi, kur investīcijas nāk no uzņēmējiem un pašvaldība pie tiem pievienojas. 
Šobrīd nav zināms vai ieguldītās investīcijas ilgtermiņā atmaksāsies. Šis lēmumprojekts parāda 
to, ka tas tiek gatavots kādam konkrētam uzņēmumam, kam nekustamais īpašums tiek piedāvāts 
par īpašiem nosacījumiem. 
D.Mieriņa komentē, ka izstrādājot novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, iedzīvotāji norādīja, ka 
ir jāveicina uzņēmējdarbības attīstība. Lielas ražošanas rūpnīcas novadā netiks veidotas, jo mums 
ir Piejūras dabas parks, tāpēc publiskajā apspriešanā vienojās, ka Mežgarciems varētu būt tā 
vieta, kur attīstīt uzņēmējdarbību. Cēlais un skaistais mērķis nav piepildījies, bet tas nenozīmē, ka 
pie tā netiek strādāts. Šobrīd neformālā līmenī notiek pārrunas ar vairākiem uzņēmējiem. Pašlaik 
noteiktās izsoles cenas varbūt piesaistīs pirmos uzņēmējus, lai tie divu gadu laikā izbūvētu visu 
infrastruktūru. Dome vairāku gadu garumā ir pieņēmusi secīgus lēmumus, lai īstenotu projekta 
mērķus. Īstenojot jebkuru projektu pastāv riski, tāpēc ir jādara viss, lai šie riski nerealizētos. 
Uzņēmēju ieguvumi -  šobrīd izsolē iegādājoties šo zemesgabalu, projektēt un būvēt var sākt uzreiz, 
jo nav jāveic publiskā apspriešana; ostas tuvums – 25 km; darbaspēka piesaistīšana no visas valsts 
teritorijas. Noteikto īpašuma cenu var nomaksāt piecu gadu laikā, kas nozīmē, ka uzņēmumiem 
būtu jāiegulda 500 000,00 EUR vai vairāk investīcijas. Varbūt kādā no pozīcijām nosacījumi ir 
stingri, bet mums sevi ir jāpsargā no situācijas, ja uzņēmums savas saistības nepildīs. 
 
Deputāti diskutē par iespējamo uzņēmēju darbības jomām un plānotā uzņēmējdarbības centra 
atrašanās vietu. 
 
G.Miglāns komentē, ka ļoti būtiski ir piesaistī pirmos uzņēmējus, lai šo projektu uzsāktu. 
I.Krastiņš komentē, ka šobrīd lietderīgāk būtu lauzt šo līgumu un neapgūt ES līdzfinansējumu, bet 
realizēt to infrastruktūru, kas ir paredzēta iedzītvotājiem.  
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu un 21.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 
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pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un 
trešo daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, Finanšu budžeta komitejas 13.02.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro, šādu 
Carnikavas novada pašvaldības nekustamo mantu - nekustamos īpašumus:  
1.1. Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, 

kas sastāv no zemes vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, 
un divām ēkām: kazarmas ēka, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 001, un 
pagrabs, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 004; 

1.2. Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, 
kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1569; 

1.3. Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, 
kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1568, un trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, 
kadastra apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 
008 1210 008; 

1.4. Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, 
kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1567. 

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā norādītās atsavināšanai nodotās Carnikavas novada 
pašvaldības nekustamās mantas jeb nekustamo īpašumu, kas atrodas Mežgarciemā, 
Carnikavas novadā, nosacīto cenu: 
2.1. Sintēzes iela 1 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 29300,00 EUR un ēkām – 

7200,00 EUR, kopā - 36500,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro, 00 
centi); 

2.2. Sintēzes iela 3 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 25000,00 EUR (divdesmit pieci 
tūkstoši eiro, 00 centi); 

2.3. Sintēzes iela 5 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 26200,00 EUR un ēkām – 
6800,00 EUR, kopā - 33000,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro, 00 centi); 

2.4. Sintēzes iela 7 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam 21000,00 EUR (divdesmit viens 
tūkstotis eiro, 00 centi). 

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

4. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītajiem nekustamajiem īpašumiem šādus turpmākās 
izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus, kas ietverami katra 
nekustamā īpašuma izsoles noteikumos: 
4.1. izsoles dalībniekam, kurš par izsolāmo mantu ir nosolījis augstāko cenu, piedāvātā 

augstākā summa, jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no izsoles dienas 5 (piecos) 
vienādos maksājumos atbilstoši maksājumu grafikam. Iemaksātā nodrošinājuma 
summa tiek atrēķināta no pirmā maksājuma, kas veicams 2 (divu) nedēļu laikā no 
izsoles dienas. Par atlikto maksājumu mantas nosolītājs (pircējs) maksā sešus 
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā 
noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta 
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Mantas 
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nosolītājam (pircējam) ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja 
mantas nosolītājs (pircējs) samaksā visu pirkuma maksu 1 (viena) mēneša laikā no 
nomaksas pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu 
viņam nav jāmaksā; 

4.2. mantas nosolītājam ir pienākums nostiprināt nosolīto mantu zemesgrāmatā uz sava 
vārda. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus 
ar īpašuma tiesību zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu pašvaldībai; 

4.3. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu 
nostiprināšanas zemesgrāmatā mantas nosolītājam nosolītajā īpašumā jāuzbūvē vai 
jāpārbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, 
piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas 
noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas 
dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un 
nepieciešamo infrastruktūru; 

4.4. 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu 
nostiprināšanas zemesgrāmatā mantas nosolītājam tajā jāuzsāk augstas pievienotās 
vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: 
4.4.1. ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; 
4.4.2. investīcijas ne mazāk kā 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā 

nosolītā īpašuma īpašnieka/nomnieka/īrnieka/ patapinājuma ņēmēja 
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos; 

4.5. mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo 
mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem Carnikavas novada Būvvaldes 
izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi 
augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā; 

4.6. mantas nosolītājam  1 (viena) mēneša laikā pēc no pašvaldības puses parakstīta 
nostiprinājuma lūguma saņemšanas jāiesniedz zemesgrāmatā dokumenti īpašuma 
tiesības uz nosolīto īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā uz sava vārda, kā arī 
jāinformē pašvaldību par īpašuma tiesību nostiprināšanu; 

4.7. par lēmuma 4.6.punktā noteiktā termiņa nokavējumu mantas nosolītājs maksā 
līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no izsolāmās mantas 
pirkuma cenas par katru nokavēto dienu, par lēmuma 4.3., 4.4., 4.5. vai 4.9.punktā 
noteikto izsolāmās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumu izpildes termiņu 
nokavējumu - līgumsodu 0,2 % apmērā no izsolāmās mantas pirkuma cenas, 
lēmuma 4.13.punktā noteikto nosacījumu pārkāpuma gadījumā - līgumsodu 
5000.00 EUR apmērā par katru pārkāpumu; 

4.8. gadījumā, ja lēmuma 4.3., 4.4. vai 4.5.punktā noteikto izpildes termiņu nokavējums 
sastāda 3 (trīs) mēneši, vai arī ir noticis lēmuma 4.13.punkta noteikumu pārkāpums, 
pašvaldība ir tiesīga atkāpties no pirkuma līguma un īpašuma tiesības uz nosolīto 
mantu šajā gadījumā pāriet atpakaļ pašvaldībai; 

4.9. ja pašvaldība izmanto lēmuma 4.8.punktā noteiktās atkāpšanās tiesības, vai arī 
pirkuma līgums tiek atcelts citos gadījumos, mantas nosolītājam tā jau uzceltās ēkas 
(būves) 6 (sešu) mēnešu laikā jānojauc, ja mantas nosolītājs un pašvaldība 
nevienojas par citu risinājumu. Ja būvniecības procesā mantas nosolītājs ir nojaucis 
nosolītajā īpašumā esošās būves vai to daļas, kas pirms pirkuma līguma slēgšanas 
piederēja pašvaldībai, atceļot pirkuma līgumu vai, pašvaldībai atkāpjoties no tā, 
mantas nosolītājs atlīdzina pašvaldībai nojaukto ēku (būvju) vai to daļu vērtību 
atbilstoši neatkarīga sertificēta vērtētāja novērtējumā minētajai vērtībai, kas 
norādīta lēmuma 2.punktā; 

4.10. vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un lēmuma 
4.2.punktā noteiktās ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai 
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nostiprināšanu zemesgrāmatā, zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas 
paredz, ka līdz 31.12.2028.: 
4.10.1. mantas nosolītājs nav tiesīgs mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā 

noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas 
mērķi, kā arī izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim; 

4.10.2. mantas nosolītājs nav tiesīgs veikt Īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne 
tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī 
ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, 
ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas 
spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. 
tml., bez Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas;  

4.11. mantas nosolītājs Carnikavas novada pašvaldības piekrišanu nosolītās mantas 
iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja 
nomnieks/īrnieks/patapinājuma ņēmējs atbilst lēmuma 4.4.punkta un Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas 
noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu prasībām; 

4.12. mantas nosolītājs nodrošina pirkuma līgumam atbilstošu nosolītās mantas 
izmantošanu un nepieļauj tās vērtības samazināšanos; 

4.13. mantas nosolītājs apņemas līdz 31.12.2028.: 
4.13.1. nemainīt  nosolītajai mantai detālplānojumā noteikto un teritorijas 

plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi, kā arī 
neizmantot nosolīto mantu neatbilstoši šim mērķim; 

4.13.2. neveikt nosolītā īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā arī pārdošanu, 
ieguldīšanu pamatkapitālā, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, 
sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja 
apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas 
spriedumu), galvošanu u. tml., bez Carnikavas novada domes rakstiskas 
piekrišanas;  

4.13.3. neveikt nosolītā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, 
bez Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas. Šādu piekrišanu 
mantas nosolītājs var saņemt, ja nosolītā īpašuma 
nomnieks/īrnieks/patapinājuma ņēmējs atbilst lēmuma 4.4.punkta un 
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu 
prasībām; 

4.14. nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas 
nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo 
ieguvēju pāriet šajā lēmumā minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, 
par ko domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību 
pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.  

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai lēmuma 3.punktā norādītās izsoles 
noteikumos iekļaut šādus nosacījumus: 
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5.1. izsoles reģistrācijas maksa 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) 
apmērā, kas netiek ierēķināta izsolāmās mantas pirkuma maksā; 

5.2. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”; 

5.3. summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir 500,00 EUR 
(pieci simti eiro, 00 centi). 

6. Pieņemt zināšanai lēmuma 1.punktā norādītās izsolāmās mantas (nekustamo īpašumu) izsoles 
noteikumu projektus (1.-4.pielikumi), kuru pielikumā ir nomaksas pirkuma līguma un ķīlas 
līguma projekti. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3., 4. un 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 
komisijas priekšsēdētāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

7. § 
Par finansējumu Novadpētniecības centra pārbūvei 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, I.Krastiņš, G.Miglāns, D.Kozlovskis 

 
Carnikavas novada dome konstatē, ka: 
Saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, ar kuru 
projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” piešķirts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda 
finansējums EUR 2 535 868,00 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 
sešdesmit astoņi EUR), Carnikavas novada domei piešķirti - 28% no kopējā projekta ERAF 
finansējuma, t.i. 710 043.04 EUR, kur pārējie partneri ir Saulkrastu novada dome, Limbažu novada 
pašvaldība un Salacgrīvas novada dome. 

Carnikavas novada pašvaldība projekta ietvaros izbūvēs 5 būvobjektus, no kuriem viens ir 
Novadpētniecības centra pārbūve un paplašināšana.  

Carnikavas novada domes Iepirkumu komisija ir pieņēmusi starplēmumu sarunu procedūrā 
“Novadpētniecības centra pārbūve Jomas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā” ar identifikācijas 
Nr.CND 2019/02 saskaņā ar kuru iepirkuma līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas 
kandidātam, kurš Novadpētniecības centra pārbūvi piedāvā veikt par 283 056,32 EUR bez PVN, 
(342 498,15 EUR ieskaitot PVN). 

Saskaņā ar iepirkuma pieteikumā norādīto Carnikavas novada domes  paredzētie līdzekļi 
Novadpētniecības centra izbūvei ir 185 116,24 EUR, neieskaitot PVN 21%, bet saskaņā ar 
2018.gada 5.decembra Carnikavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu “Par Carnikavas novada 
attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu” (protokols Nr. 24, 5. §) ir 
300 000,00 EUR ar PVN 21%, un līdz ar to izvēlētā piedāvājuma summa pārsniedz Carnikavas 
novada domes  paredzētos finanšu līdzekļus. 

Plānotās būvuzraudzības izmaksas ir 3453,30 EUR, neskaitot PVN 21% (4178,49 ieskaitot 
PVN 21%), bet autoruzraudzības izmaksas ir 2000,00 EUR, neieskaitot PVN 21% (2420,00 
ieskaitot PVN 21%). 

Kopējās Novadpētniecības centra pārbūves izmaksas ar PVN ir 349096,64 EUR. 
 
E.Burģelis jautā, vai šī projekta ievaros ir plānoti remotdarbi arī esošajā ekā? 
D.Mieriņa atbild, ka esošās ēkas remontdarbu izmaksas ir paredzētas šī gada budžetā. No 
projekta finansējuma šos darbus nevar veikt. 
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E.Burģeli norāda, ka būtu jāaprēķina esošās ēkas remontdarbu izmaksas, ņemto vērā iepriekš 
konstatētos bojājumus? 
I.Krastiņš norāda, ka komitejā bija diskusija par kopējo projekta finansējumu. Izsaka pateicību 
par atsūtīto provizorisko projekta finansējumu, bet sākotnēji ES līdzfinansējums bija 700 000,00 
Eur, kas bija 60% no kopējām projekta izmaksām. Uz doto brīdi, kad vēl nav zināmas dārgākā 
objekta  - Gaujas promenādes un estrādes izmaksas, summa jau ir pieaugusi. Palielinājušās ir 
pašvaldības izmaksas. Ir jādomā kontekstā ar to – cik svarīgi ir pārējie projekti un kāds ir vietējo 
iedzīvotāju viedoklis. Lielākais projekta mīnuss ir tāds, ka jāīsteno ir visi pieci objekti, pretējā 
gadījumā nevar iegūt ES līdzfinansējumu. Mēs tik ļoti tiecamies pēc ES finansējuma, ka pārējam 
novadam svarīgos projektus pakļaujam lielam riskam. 
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī to, ka 2018.gada 29.jūnijā Carnikavas novada 
pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošanu un saskaņā ar Carnikavas 
novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam noteikto aktivitāti A4.3.1.3., kuras viens no 
rezultatīvajiem rādītājiem ir klēts un laivu novietnes izbūve Novadpētniecības centrā Finanšu un 
budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis), PRET” 4 balsīm (J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), “ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildus finansējumu iepirkuma “Novadpētniecības centra pārbūve Jomas ielā 
7, Carnikavā, Carnikavas novadā” ar identifikācijas Nr.CND 2019/02 iepirkuma līguma 
slēgšanai 42 498,15 EUR (četrdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro, 15 
centi). 

2. Apstiprināt kopējās Novadpētniecības centra pārbūvei Jomas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas 
novadā nepieciešamās izmaksas 349096,64 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši 
deviņdesmit seši eiro, 64 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, paredzot finansējumu 
no aizņēmuma līdzekļiem. 

3. Noteikt atbildīgo par aizņēmuma nodrošināšanu – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
8. § 

Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam gala 
redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.03 no domes sēdes iziet deputāts G.Miglāns. 
 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija 
noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 
36.1 punktu un 2016.gada 01. martā noslēgto Rīgas plānošanas reģiona un Carnikavas 
novada pašvaldības sadarbības līgumu Nr.11.14.3/4 par ES struktūrfonda projekta 
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 
īstenošanu 13.06.2018. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu par  Rīgas plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā 
iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu 
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sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtību 
saskaņošanu. 

2. Carnikavas novada pašvaldība ir uzsākusi 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta pamatojošās dokumentācijas 
izstrādi un ir identificējusi, ka ir mainījušies apstākļi pēc 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācijas” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas, 
kas mainīs arī projekta pieteikuma saturu. Šobrīd nav paredzēts mainīt projekta mērķa grupu 
vai finansējuma sadalījumu starp mērķa grupām projekta ietvaros. 

3. 2018.gadā pašvaldība veica iepirkumu Nr.2018/11 "Moduļu tipa ēku projektēšana un 
būvniecība" un izstrādāja plānojumu jaunajai ēkai Garajā ielā 20, Carnikavā un secināja, ka 
paredzētajos būvniecības apjomos nav iespējams izvietot plānotos pakalpojumus DI plāna 
ietvaros – dienas centru un grupu dzīvokļus, līdz ar to tika pieņemts lēmums, ka dienas centra 
funkcija tiks īstenota esošā Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās Stacijas ielā 5, 
Carnikavā, rehabilitācijas pakalpojumi tiks sniegti jaunizveidotajā ēkā Garajā ielā 20, 
Carnikavā (atbilstoši DI plānam), bet grupu dzīvokļiem tiks izbūvēta atsevišķa ēka zemes 
gabalam Garajai ielai 20 piegulošajā teritorijā, Carnikavā. 

4. Tā kā bija nepieciešams pārplānot pakalpojumu sniegšanas vietas, mainījās arī plānotie 
izmaksu veidi:  
a. dienas centra darbībai ir nepieciešams tikai aprīkojums, kura izmaksas plānotas 7000,00 

EUR;  
b. rehabilitācijas pakalpojumu centram nepieciešams tikai aprīkojums (telpas izveidos 

pašvaldība, plānotās izmaksas nemainās); 
c. jaunas grupu dzīvokļu ēkas būvniecība un ar to saistītie pakalpojumi (būvuzraudzība, 

būvprojektēšana un autoruzraudzība) un aprīkojuma izmaksas plānotas 353 000 EUR; 
5. Ar domes 2018.gada 13.jūnija lēmumu (prot.Nr.10, 8.§) saskaņota Rīgas plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam Stratēģiskās daļas 2.redakcija.  
6. Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 

Stratēģiskās daļas gala redakciju. 
 
Ņemot vērā Finanšu un budžeta  komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 

balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” 1 balss (J.Leja), “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt šādas pozīcijas Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-
2020.gadam Stratēģiskās daļas 2.redakcijā (saskaņots ar domes 2018.gada 13.jūnija lēmumu 
(protokols Nr.10, 8.§): 
1.1. no adreses Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads (tikai attiecībā uz grupu dzīvokļa 

pakalpojuma infrastruktūras izveidi) uz adresi Garā iela 20 piegulošā teritorija, 
Carnikava, Carnikavas novads; 

1.2. no adreses Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads (tikai attiecībā uz dienas aprūpes 
centra pakalpojuma infrastruktūru 12 personām ar GRT Carnikavas novadā) 
nodrošināšanu uz adresi  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads (esošā 
Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpas); 

1.3. mainīt finansējuma sadalījumu (nemainot kopējo apjomu), paredzot: 
1.3.1. 262527,23 EUR grupu dzīvokļu būvniecībai un aprīkošanai; 
1.3.2. 7000,00 EUR dienas centra pakalpojuma infrastruktūras izveidei”; 

1.4. veikt atbilstošus infrastruktūras objektu apraksta precizējumus, paredzot: 
1.4.1. Garā iela 20 piegulošā teritorija, Carnikavā jaunas ēkas būvniecību; 
1.4.2. Stacijas iela 5, Carnikavā esošā Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās 

plānotā Dienas centra pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo telpu aprīkošanu; 
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1.4.3. rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveidi bērniem ar FT - Garā iela 20, 
Carnikavā plānotā pakalpojuma sniegšanai, kā arī Veselības aprūpes un 
rehabilitācijas centra pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem 
nepieciešamo pārbūvētās moduļu ēkas aprīkošanu.  

2. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam gala 
redakciju (pielikumā). 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Atbalstu projektu kā tādu, bet uzskatu, ka tā nav labākā 
vieta tā īstenošanai – blakus topošajai skolai”. 
 

9. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr. 4, 2.§) “Par 

konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikuma apstiprināšanu un konkursa 
komisijas izveidi” 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Plkst. 10.05 domes sēdē atgriežas deputāts G.Miglāns. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka: 
1. ar domes 18.03.2015. lēmumu (protokols Nr. 4, 2.§) ir izveidota konkursa “Sabiedrība ar 

dvēseli” komisija (turpmāk – konkursa komisija) 5 cilvēku sastāvā; 
2. 17.12.2018. domē ir saņemts Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieces Diānas 
Čūriškas iesniegums  ar lūgumu atbrīvot viņu no konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijas 
priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas; 

3. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne izteikusi piekrišanu darbībai 
konkursa komisijas priekšsēdētāja amatā. 

4. Carnikavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa izteikusi piekrišanu pildīt 
konkursa komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumus. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās G.Dzene, pamatojoties uz likumu "Par interešu 
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Diānu Čūrišku no konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijas priekšsēdētāja 
pienākumu pildīšanas ar 20.02.2019. 

2. Izdarīt izmaiņas konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” komisijā (apstiprināta ar domes 
18.03.2015. lēmumu (protokols Nr.4, 2.§), apstiprinot to šādā sastāvā:  
2.1. komisijas priekšsēdētājs – Ināra Stalidzāne, Carnikavas novada pašvaldības Centrālā 

administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;  
2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Sanita Pundiņa, Carnikavas Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja; 
2.3. komisijas locekļi:  

2.3.1. Gunita Dzene, personas kods [..]; 
2.3.2. Kristaps Sietiņš, personas kods [..]; 
2.3.3. Inese Kīna, personas kods [..]. 
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10. § 
Par budžeta izpildi 2018.gadā 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2018.gadā un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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:  

Apstiprināt 2018.gada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi saskaņā ar 
pielikumu.   

 
11. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas 2019. gada 4. janvāra sniegto informāciju (reģ. Nr. S/23), konstatē: 
1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..] Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 002 [..]. 

2. Carnikavas novada pašvaldība kā nenodrošinātais kreditors fiziskas personas [..] 
maksātnespējas procesā 2015. gada 29. septembrī pieteica nenodrošinātā kreditora 
prasījumu (reģ. Nr. 01-11.2/2865). 

3. Carnikavas novada pašvaldība kā nenodrošinātais kreditors fiziskas personas [..] 
maksātnespējas procesā 2015. gada 29. septembrī pieteica nenodrošinātā kreditora 
prasījumu (reģ. Nr. 01-11.2/2865). 

4. Rīgas rajona tiesa ((Jūrmalā) turpmāk – Tiesa) 2018. gada 25. maijā izskatījusi civillietu 
Nr. C17112915, apstiprinot [..] saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, kā arī dzēsa [..] 
saistības pret [..], [..], sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gelvora”, akciju sabiedrību 
“Luminor Bank” un akciju sabiedrību “Latvenergo”, kas nav izpildītas saistību dzēšanas 
procedūras laikā, t.sk. [..] maksātnespējas process izbeigts. Minētais nolēmums stājies 
likumīgā spēkā 2018. gada 25. maijā.  
Izvērtējot minēto Tiesas Lēmumu, cita starpā tika konstants, ka Lēmumā nav norādīts, ka 

Borisam Faļēvičam dzēstas saistības pret kreditoru Carnikavas novada domi. Minētā kontekstā 
Carnikavas novada dome 2019. gada 8. janvārī vērsās Tiesā ar lūgumu izskaidrot 2018. gada 
25. maija lēmumu civillietā Nr. C17112915 (lietas arhīvs Nr. C-2192-18/24), ar kuru izbeigta [..] 
saistību dzēšanas procedūra un maksātnespējas process, dzēstas saistības pret kreditoriem, 
nenorādot kreditoru Carnikavas novada domi; cita starpā nepieciešamības gadījumā lūgts izvērtēt 
jautājumu par papildsprieduma taisīšanu konkrētajā civillietā. 

1. Ar Tiesas 2019. gada 6. februāra lēmumu civillietā Nr. C17112915 (lietas arhīva Nr. C-
2192-18/24) izdarīts labojums Tiesas 2018. gada 25. maija lēmuma motīvu un rezolutīvajā 
daļa. Un proti, rezolutīvās daļas trešā rindkopa izteikta šādā redakcijā: “Dzēst [..], personas 
kods [..], saistības pret SIA “MS”, SIA “Swedbank Līzings”, AS “SEB banka”, AS “DNB 
banka”, Carnikavas novada domi, SIA “Gelvora”, Marginalen Bank Bankaktiebolag, 
AS “Latvenergo” un [..], kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.” Lēmums nav 
pārsūdzams. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka 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 254.45 
(divi simti piecdesmit četri euro, 45 centi) un nokavējuma nauda EUR 46.62 (četrdesmit seši 
euro, 62 centi), kopējā summa EUR 301.07 (trīs simti viens euro, 7 centi) apmērā nav 
atgūstams.  
Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR EUR 301.07 (trīs simti viens 

euro, 7 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 13.02.2019. atzinumu, 
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. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 254.45 (divi 
simti piecdesmit četri euro, 45 centi) un nokavējuma nauda EUR 46.62 (četrdesmit seši euro, 
62 centi), kopā EUR 301.07 (trīs simti viens euro, 7 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. 
 

12. § 
Par amata vietas izveidošanu Carnikavas novada Būvvaldē un par izmaiņām 

Carnikavasnovada pašvaldības darbinieku sarakstā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Carnikavas novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) no 2018.gada 1.janvāra ir vakanta 
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiera amata vieta (pusslodze), kurai noteikts profesijas 
kods 2142 33, (51.amatu saime, IV B. līmenis, 12.mēnešalgu grupa), alga mēnesī 824 EUR 
(astoņi simti divdesmit četri euro). 

2. Lai sekmētu kvalitatīvu Carnikavas novada vizuālās identitātes ieviešanu, kā arī veiktu 
uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu 
izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu, vērtētu ainavas telpisko 
struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību, novērtētu prognozējamo izmaiņu 
ietekmi uz ainavu, izstrādātu metodiku un rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai 
un atjaunošanai, konsultētu projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus 
ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos, 
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Būvvaldē ir nepieciešams izveidot Ainavu arhitekta amata vietu (pilna slodze). 
3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra 
noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktu un Ministru 
kabineta 2013.gada 29.janvāra 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, Būvvaldes vadītājs amata vietu – “Ainavu arhitekts” (profesijas kods 
2162 01) ir klasificējis kā 51.amatu saime, IV B. līmenis, 12.mēnešalgu grupa, ar amatalgu 
90% no maksimālās algas (EUR 1647,00) vienai slodzei EUR 1482,00 (viens tūkstotis četri 
simti astoņdesmit divi euro). 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktu un 
2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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. Likvidēt Būvvaldē no 2019.gada 28.februāra amata vietu: ”Inženierkomunikāciju piesaistes 
inženieris”, nepilna slodze, profesijas kods 2142 33, 51.amatu saime, IV B. līmenis, 
12.mēnešalgu grupa, mēnešalga 824,00 EUR. 

2. Izveidot Būvvaldē no 2019.gada 1.marta amata vietu: “Ainavu arhitekts” (profesijas kods 
2162 01), 51.amatu saime, IV B. līmenis, 12.mēnešalgu grupa ar algu mēnesī EUR 1482,00 
(viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi euro). 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt no 2019.gada Carnikavas novada Būvvaldes budžeta.  
4. Par lēmuma 1.punktā minēto, izdarīt izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības darbinieku 

sarakstā. 
5. Atbildīgais par lēmuma 1., 2.punktu izpildi – Būvvaldes vadītājs, par lēmuma 3.punkta 

izpildi – Finanšu nodaļas vadītāja, par lēmuma 4.punkta izpildi - Administratīvās nodaļas 
vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības izpilddirektors. 
 

13. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku 

(amatu un mēnešalgu) sarakstā  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja, G.Dzirkalis, G.Dzene, D.Kozlovskis, A.Deniņa, P.Špakovs, E.Odziņa 
 

Pamatojoties uz Carnikavas novada pašvaldības policijas (turpmāk – pašvaldības policija)  
priekšnieka G. Dzirkaļa iesniegumu (reģ. 03.01.2019. Nr. 01-9/2) par nepieciešamību veikt 
izmaiņas pašvaldības policijas darbinieku sarakstā, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) 
konstatē: 

1. Pašvaldības policijas funkciju izpildi pašvaldībā nodrošina pašvaldības policijas darbinieki: 
priekšnieks, vecākais inspektors (lietvedis), 5 (pieci) vecākie inspektori un 5 (pieci) 
inspektori, 1 (viena) pašvaldības policijas inspektora amata vieta ir vakanta  kopš 
05.09.2018.;  

2. izvērtējot pašvaldības policijas darba apjomu, secināts, ka ievērojami pieaudzis darbs 
saistībā ar iesniegumu un dažādu sūdzību izskatīšanu, ievērojot normatīvo aktu noteiktās 
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prasības un lietvedībā esošo administratīvo lietu virzību un uzskaiti administratīvajā procesā, 
nozīmīgi palielinājies preventīvais, izskaidrojošais darbs (iedzīvotāju informēšana, 
starpinstitucionālā komunikācija u.c. preventīvi pasākumi), pieaug darbs ar personām, 
kurām ir nosliece uz iespējamiem likumpārkāpumiem un nepilngadīgām personām, kuras ir 
nonākušas policijas redzes lokā, kā arī  nepieciešamība iekšējo darba procesu uzraudzībai; 

3. pamatojoties uz iepriekšminēto un, lai uzlabotu pašvaldības policijas darba efektivitāti un 
nodrošinātu pašvaldības policijas priekšnieka  aizvietojamību prombūtnes laikā, 
priekšlikums ir veikt izmaiņas pašvaldības policijas darbinieku sarakstā, likvidējot 1 (vienu) 
inspektora amata vietu un izveidojot pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata vietu;  

4. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturtā 
daļa un 11.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka pašvaldību iestāžu amatpersonu (darbinieku) 
mēnešalgas apmēru nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), 
konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu un 
to, lai šīs mēnešalgas nepārsniegtu tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), 
kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, noteiktās mēnešalgas; 

5. Amatus klasificē un mēnešalgu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. 
noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 28.4. punktam 
(apakšsaimes apraksta līmenis III) un  noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 
28.punktam; 

 
G.Dzene jautā, kas nodarbosies ar jauniešu lietām? 
G.Dzirkalis atbild, ka šis amats tiek apvienots un paredzēts, ka pašvaldības policijas priekšnieka 
vietnieks nodarbosies arī ar jauniešu lietām, jo ir plānotas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu 
likumā. Līdz ar to šis darbinieks veiks uzskaiti arī par jauniešu lietu problēmām un aizvietos 
policijas priekšnieku prombūtnes laikā. Pašlaik situācija ir tāda, ka ir apzinātas personas jauniešu 
vidū, kas ir galvenie iniciatori un ar viņiem tiek strādāts. 
 
Deputāti diskutē par Pašvaldības policijas sadarbību ar izglītības iestādēm.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, kas cita starpā paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku 
atlīdzību, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas  13.02.2019. atzinumu, 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. Izdarīt sekojošas izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
darbinieku (amatu un mēnešalgu) sarakstā: 
1.1. likvid ēt amatu pašvaldības policijā  “inspektors” (profesijas kods: 3355 14), summētais 

darba laiks, stundas tarifa likme 5,87 euro, amata saime 28.4.II C, mēnešalgu grupa 8, 
ar  28.02.2019.; 

1.2. izveidot amatu pašvaldības policijā  “priekšnieka vietnieks” (profesijas kods 1349 09), 
normālais darba laiks, amata saime 28.4. III, mēnešalgu grupa 11, mēnešalga 1382,00 
euro, ar 01.03.2019. 

2. Domes lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt pašvaldības 2019. gada 
budžetā. 

3. Par lēmuma 1.punktā minēto veikt nepieciešamos grozījumus Carnikavas novada 
pašvaldības policijas nolikumā un citos pašvaldības policijas darbību reglamentējošajos 
normatīvajos aktos, līdz 01.03.2019. 
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4. Veikt nepieciešamos grozījumus Centrālās administrācijas darbinieku  amatu un mēnešalgu 
sarakstā.  

5. Atbildīgie par lēmuma 2.punktā minēto – administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāja, 
par lēmuma 3.punktā minēto – pašvaldības policijas priekšnieks un lēmuma 4.punktā minēto 
– administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   
 

14. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku 

(amatu un mēnešalgu) sarakstā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldība 23.08.2016. parakstījusi līgumu ar Eiropas Komisiju par 
projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” 
Nr.LIFE15NAT/LV/000900 (“Coastal Habitat Conservation in Nature Park “Piejūra””), 
(turpmāk – LIFE projekts) īstenošanu laika periodā no 01.09.2016. līdz 31.08.2020.;  

2. ar domes 21.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 24, 5.§)  ir izveidota LIFE projekta vadītāja 
vieta (pilna slodze) uz projekta īstenošanas laiku un noslēguma atskaišu sagatavošanu līdz 
30.11.2020.;  

3. Projekta vadītāja slodze veidojās no projekta vadītāja darba stundām dažādās aktivitātēs (A3, 
C1-C8, D1, D2, E1-E3, F1, F2). Ņemot vērā to, ka projektu grozījumu rezultātā, papildus 
tika pievienotas Saulkrastu pašvaldībai paredzētās projekta vadītāja stundas, Carnikavas 
LIFE projekta vadītājam izveidojās pilna slodze. 

4. ar domes 30.11.2017.lēmumu (protokols Nr.25, 2.§) ir izveidota vides eksperta vieta (nepilns 
darba laiks, 0,35 slodze) uz projekta īstenošanas  laiku līdz 31.08.2020.; 

5. Sākot ar 2019.gadu pieaug praktisko aktivitāšu īstenošana dabā. Tā kā vides eksperts ikdienā 
vairāk nodarbojas ar apsekojumiem dabā, ir lietderīgāk nodot  vides ekspertam papildus 
darba stundas šādās aktivitātēs: 
- praktisko aktivitāšu dabā īstenošana, laicīgi identificējot un paredzot potenciālos riskus 

no pakalpojumu sniedzējiem (aktivitātes C1-C8); 
- projekta praktisko aktivitāšu monitoringu (aktivitāte D1).  
- informācijas, kas tiek ievietota par projektu LIFE CoHaBit plašsaziņas līdzekļos 

caurskatīšana (E2).  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, kas cita starpā paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku 
atlīdzību, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas  13.02.2019. atzinumu, 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. Izdarīt šādas izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 
nodaļas darbinieku sarakstā: 
1.1. likvid ēt ar amata vietu „LIFE projekta vad ītājs”  (profesijas kods: 2422 01), pilns 

darba laiks, amata saime 32.IIIB, mēnešalgu grupa 12, mēnešalga EUR 1647 (100% no 
maksimālās mēnešalgas EUR 1647) ar 28.02.2019.; 

1.2. izveidot amata vietu „LIFE  projekta vadītājs” (profesijas kods 2422 01), nepilns darba 
laiks (0,7 likme), amata saime 32.IIIB, mēnešalgu grupa 12, mēnešalga EUR 1153 (70% 
no maksimālās mēnešalgas EUR 1647) ar 01.03.2019. līdz 30.11.2020.; 
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1.3. likvid ēt ar amata vietu „LIFE projekta vides eksperts” (profesijas kods 2422 01) 
nepilns darba laiks (0.35 likme), amata saime 32.IIIB, mēnešalgu grupa 12, mēnešalga 
EUR 546,00 (95% no maksimālās mēnešalgas EUR 576) ar 28.02.2018. 

1.4. izveidot amata vietu “LIFE projekta vides eksperts” (profesijas kods 2422 01), 
nepilns darba laiks (0,65 slodze), amata saime 32.IIIB, mēnešalgu grupa 12, mēnešalga 
EUR 1017 EUR  (95% no maksimālās mēnešalgas EUR 1071) no 01.03.2019. līdz 
31.08.2020.  

2. Izdarīt izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku (amatu 
un mēnešalgu) sarakstā,  kā arī sagatavot grozījumus darbinieku darba līgumos. Termiņš - 
līdz 01.03.2019.  

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 
vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 

15. § 
Par izmaiņām pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centr ālā 

administrācija) strukt ūrā   
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa 
 
A.Deniņa jautā, kāpēc vajag divus darbiniekus, kas izsniegs tirdzniecības atļaujas? 
D.Mieriņa atbild, kas tas ir saistīts ar darbinieku aizvietošanu. Iesniegumu iesniegšanas kārtība 
nemainās paliek caur Klientu apkalpošanas centru. 
 

Izvērtējot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājas I.Stalidzānes 2019.gada 4.februāra iesniegumu (reģ.Nr.01-9/19), noklausoties 
izpilddirektora R.Garenčika ziņojumu, kā arī, ņemot vērā lietderību veikt izmaiņas Centrālās 
administrācijas struktūrā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
30.11.2010. noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 28.4. punktam 
un noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta astoto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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. Likvidēt no 28.02.2019. struktūrvienību “Tūrisma informācijas centrs” Carnikavas novada 
pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) 
Attīstības un plānošanas nodaļā. 

2. Izveidot no 01.03.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādē “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” nodaļu “Tūrisma informācijas centrs”. 

3. Likvidēt no 28.02.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) Attīstības un plānošanas nodaļā amata vietu: 
attīstības speciālists (tūrisma jomā) (profesijas kods 2422 01), pilns darba laiks, amata 
saime 36.III, 12.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 1307,00. 

4. Izveidot no 01.03.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” nodaļā “Tūrisma informācijas centrs” šādas amata vietas: 
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4.1. “T ūrisma informācijas centra vadītājs”  (profesijas kods 1213 23), pilns darba laiks, 
amata saime un līmenis 57.III, 11.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 900,00 
(maksimālā mēnešalga EUR 1382,00); 

4.2. “t ūrisma informācijas konsultants” (profesijas kods 4221 03), pilns darba laiks, 
amata saime un līmenis 57.II, 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 700,00 (maksimālā 
mēnešalga EUR 1093,00). 

5. Likvidēt no 28.02.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) Attīstības un plānošanas nodaļā amata vietu: 
attīstības speciālists (profesijas kods 2422 01), pilns darba laiks, amata saime 36.III, 
12.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 1547,00. 

6. Izveidot no 01.03.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) Juridiskajā nodaļā amata vietu: “jurists 
(nekustamā īpašuma jautājumos)” (profesijas kods 2611 01), pilns darba laiks, amata saime  
21.VA, 12.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR 1647,00.  

7. Lēmuma 4., 6.punkta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt 2019.gada 
pašvaldības budžetā. 

8. Atbilstoši lēmumā minētajam, izstrādāt Tūrisma informācijas centra nolikumu, sagatavot 
grozījumus Attīstības un plānošanas nodaļas, tās struktūrvienības, Juridiskās nodaļas 
nolikumos, citos iekšējos un ārējos normatīvajos aktos, ja nepieciešams, izstrādāt 
jaunizveidoto amatu aprakstus, līdz 2019.gada 1.martam.  

9. Veikt nepieciešamos grozījumus Centrālās administrācijas darbinieku  amatu un 
mēnešalgu sarakstā.  

10.  Atbildīgā par lēmuma 7.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
11. Atbildīgie par lēmuma 8.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās, 

Attīstības un plānošanas nodaļas un Juridiskās nodaļas vadītājas, atbilstoši kompetencei, 
par lēmuma 9.punkta izpildi – Administratīvās nodaļas vadītāja. 

12. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
13. Atcelt Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmuma “Par izmaiņām pašvaldības iestādes 

"CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) struktūrā un grozījumiem 
Centrālās administrācijas nolikumā” (protokols Nr.3, 3.§) 3.punktu. 

 
16. § 

Par grozījumiem 23.03.2016. nolikumā Nr. INA/2016/8 „Centrālās administrācijas 
nolikums”  

Ziņo: D.Mieraiņa 
 
Plkst. 10.33 no domes sēdes iziet deputāts J.Kozlovskis. 
 

Izskatot jautājumu par nolikuma Nr. INA/2019/10 “Grozījumi nolikumā Nr.INA/2016/8 
„Centrālās administrācijas nolikums” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 8. punktu un otro daļu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Finanšu un budžeta 
komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, 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 nolikumu Nr. INA/2019/10 “Grozījumi nolikumā Nr.INA/2016/8 „Centrālās 
administrācijas nolikums”” (pielikums).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 
 
 



27 

17. § 
Par noteikumu Nr. INA/2019/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.34 domes sēdē atgriežas deputāts J.Kozlovskis. 

 
Izskatot jautājumu par noteikumu Nr.INA/2019/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes 

2016.gada 14.septembra noteikumos Nr.INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4., 5.punktiem, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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/2019/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2016.gada 14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada 
pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” (pielikums). 

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

18. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/1 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 

25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/1 “Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2018/8 “Carnikavas novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 
pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu un 45. panta otro, piekto, sesto daļu, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/1 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 
“Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums). 

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 atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā 
internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
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19. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/2  “Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 

18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības kārt ība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās 

Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/2 “Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās 
Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 43.1pantu, 45.panta otro, piekto, sesto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 
13.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/2  “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 
“Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko 
pasākumu norises vietās Carnikavas novadā”” (pielikums).  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
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 likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā. 

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

20. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/3 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 

18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/3 “Par kārt ību, kādā tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā”” 

apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/ “Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2015/3 “Par kārtību, kādā tiek 
izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu, 43.1pantu, 45.panta otro, piekto, sesto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. 
atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/3 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/3 
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Carnikavas novadā”” (pielikums).  
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2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
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 likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā. 

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

21. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 

25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniec ības saskaņošanas un 
organizēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/4 “Grozījumi Carnikavas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un 
organizēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1pantu, 45.panta otro, piekto, sesto daļu, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/4 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 
“Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”” (pielikums).  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
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 likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā. 

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

22. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 

15. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām””   

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.36 no domes sēdes iziet deputāts J.Leja. 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/5 “Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2011.gada 15. maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto, sesto daļu, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
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G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2019/5 “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” (pielikumā).  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
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 likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā. 

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

23. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/6 „Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.2010/11 „Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu  

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.37 domes sēdē atgriežas deputāts J.Leja. 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/6 “Grozījumi Carnikavas novada 

domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/11 “Saistošie noteikumi par alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto, 
sesto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.02.2019. atzinumu, 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 saistošos noteikumus Nr. SN/2019/6 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 „Saistošie noteikumi par alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
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 likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors 
 
 

24. § 
Par grozījumu 22.08.2012. nolikumā Nr.CND/INA/2012/12 „Carnikavas pirmsskolas 

izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” apstiprin āšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 
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Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 
pirmsskola) vadītājas I. Melkinas ziņojumu, Carnikavas novada dome secina: 

1. pirmsskola organizē pieredzes apmaiņas pasākumus (seminārus) gan citu pirmsskolu 
pedagogiem, gan pašu pedagogiem;  

2. pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi pilnveido pedagogu profesionālo kompetenci;  
3. Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību” 21.1. punktā teikts, ka pedagogs pilnveido profesionālo 
kompetenci programmā, kuru izstrādā un īsteno pašvaldības izglītības iestāde, kuras darbību 
reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

4. nepieciešams veikt grozījumus Carnikavas novada domes 22.08.2012. nolikumā 
Nr.CND/INA/2012/12 „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” 
(apstiprināts ar Carnikavas novada domes 22.08.2012. lēmumu (protokols Nr.15, 9.§)). 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu, 
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:  

Apstiprināt grozījumus Carnikavas novada domes 22.08.2012. nolikumā 
Nr.CND/INA/2012/12 „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” 
(apstiprināts ar Carnikavas novada domes 22.08.2012. lēmumu (protokols Nr.15, 9.§) (pielikumā). 

 
25. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes 21.07.2010. nolikumā Nr.36 “Carnikavas 
novada bāri ņtiesas nolikums” 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Bāriņtiesas tiesības, pienākumi un uzdevumi ir noteikti Bāriņtiesu likumā, citos likumos un 
Ministru kabineta noteikumos. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Bāriņtiesu likuma 3.panta otro un trešo 
daļu, 7.panta pirmo un trešo daļu, 8.panta pirmo daļu, 45., 46., 47.pantu, Informācijas atklātības 
likuma 5.panta trešo daļu, un 5.panta otrās daļas 4.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. un 
6.pantiem, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. 
atzinumu, 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: 

Apstiprināt nolikumu Nr.INA/2019/13 “Grozījumi Carnikavas novada domes 21.07.2010. 
nolikumā Nr.36 „Carnikavas novada bāriņtiesas nolikums”” (pielikumā).  
 

26. § 
Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” darbu 2019. gada vasarā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk tekstā – PII) vadītāja p.i. Antra Krasta 

informē, ka PII strādā 3 tehniskie un 2 pedagoģiskie darbinieki, kas savstarpēji mainoties 
nodrošina pirmsskolas izglītības procesa nepārtrauktību. Visiem iestādes tehniskajiem 
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darbiniekiem un pedagogiem ir tiesības saņemt  apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu atbilstoši Darba 
likuma 149. panta pirmajai daļai un Izglītības likuma 52.panta pirmās daļas 2.punktam. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” vasaras periodā ir iespēja uzņemt papildus bērnu 
skaitu, jo atsevišķi bērni šajā periodā iestādi neapmeklē (saistīts ar vecāku atvaļinājumiem utml.). 
Līdz ar to, ir veikta arī vecāku aptauja un panākta vienošanās ar PII “Riekstiņš” vadītāju I. Melkinu 
par PII bērnu uzņemšanu viņas vadītajā iestādē no 01.07.2019. līdz 31.07.2019. 

Ņemot vērā visus minētos apstākļus, ir lietderīgi pieņemt lēmumu par PII “Piejūra” slēgšanu 
laikā no 01.07.2019. līdz 31.07.2019. Vienlaikus, nodrošinot PII izglītojamajiem pirmsskolas 
izglītības procesa nepārtrauktību, tiks lietderīgi izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī 
nodrošināta iespēja pedagogiem izmantot normatīvajos aktos noteiktos atvaļinājumus.  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2012.gada 

31.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs” 17.punktu un 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu, 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. Slēgt pirmsskolas izglītības iestādi „Piejūra” laika periodā no 01.07.2019. līdz 31.07.2019. 
2. Informēt par pieņemto lēmumu izglītojamo vecākus. 
3. Veikt PII grupas “Pasaciņa” izglītojamo pārcelšanu uz PII “Riekstiņš” no 01.07.2019. līdz 

31.07.2019. 
4. Uzņemt PII grupas “Pasaciņa” izglītojamos PII “Riekstiņš” no 01.07.2019. līdz 31.07.2019. 
5. Atbildīgā par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi Carnikavas PII „Piejūra” vadītāja p.i.. 
6. Atbildīgā par lēmuma 4.punkta izpildi Carnikavas PII „Riekstiņš” vadītāja. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības izpilddirektors. 

 
27. § 

Par Carnikavas pamatskolas direktora vietnieka (izglītības jomā) amata vietas izveidošanu 
Ziņo: G.Kozlovska, E.Odziņa 

 
Noklausoties Carnikavas pamatskolas (turpmāk – Skolas) direktores Aijas Patkovskas 

ziņojumu par nepieciešamajām strukturālajām izmaiņām, Carnikavas novada dome (turpmāk – 
dome), konstatē: 

1. Skolas direktoram nepieciešams vietnieks informātikas jomā, lai plānotu un nodrošinātu 
kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piedalītos izglītības 
iestādes perspektīvās attīstības programmas izstrādē, izglītības darba plānošanā informāciju 
un komunikācijas tehnoloģiju jomā, atbilstoši savai kompetencei nodrošinātu Valsts 
izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un informātikas mācību 
priekšmetu programmu ieviešanu Skolā. 

2. Ar domes 25.04.2018.lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) no 13.08.2018. Skolā izveidota 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāja amata vieta, taču šāda darba 
organizācija sevi nav attaisnojusi.  
 
Pamatojoties uz Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2030. gadam 

stratēģiskajiem attīstības mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm un likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 6. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 
445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
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E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 21.02.2019. Carnikavas pamatskolā: 
1.1. likvidēt amatu: “Inform ācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītājs”  

(profesijas kods 1330 01), 19.saime, 19.3.apakšsaime, IIB līmenis, mēnešalga EUR 
1200,00; 

1.2. izveidot amatu: “direktora vietnieks izgl ītības jomā informātik ā” (profesijas kods 
1345 04), 1 slodze, mēnešalga EUR 1200,00. 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos līdzekļus paredzēt 2019. gada Carnikavas pamatskolas 
budžetā. 

3. Par lēmumā minēto sagatavot grozījumus Carnikavas pamatskolas iekšējos normatīvajos 
aktos, ja nepieciešams, un iesniegt apstiprināšanai domei, domes priekšsēdētājai vai 
pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši kompetencei līdz 01.04.2019. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Carnikavas pamatskolas direktore. 
 

28. § 
Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules sniega kaitborda sacensībās 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
G.Kozlovksa informē, ka ir saņemta vēstule no sportistes ar lūgumu finansējumu nepiešķirt, jo 
sacensībās nepiedalīsies.  
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

29. § 
Par finansiālu atbalstu dalībai Latvijas vindsērfinga treni ņnometnē 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 07.12.2018.Nr.S/274) par finansiālā atbalsta 
sniegšanu dalībai Latvijas vindsērfinga asociācijas organizētā Techno 293 klases izlases 
treniņnometnē, gatavojoties Eiropas jaunatnes olimpiādei; 

2. [..] dzīvesvietas deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Latvijas čempionātos (1.vieta 2018.gadā). 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. un 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 11.02.2019. atzinumu, 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. Piešķirt [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) dalībai Latvijas vindsērfinga asociācijas 
organizētā Techno 293 klases izlases treniņnometnē, kas norisināsies 24.03.2019. - 
31.03.2019. Dahābā, Ēģiptē; 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrība „Latvijas Olimpiskā Burāšanas 
skola” bankas kontu. 
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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. 

 
30. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķiršanu  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Dome saņēmusi pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk-Aģentūra) 

ierosinājumu piešķirt Carnikavas novada domes Atzinības rakstus sakarā ar pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” 15.gadadienu: 

1. Aģentūras Vecākajam labiekārtošanas strādniekam [..], par pašaizliedzīgu un profesionālu 
darbu; 

2. Aģentūras Vecākajam lauksaimniecības tehnikas mehāniķim [..], par pašaizliedzīgu un 
profesionālu darbu; 

3. Aģentūras Saimniecības pārzinim [..], par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 
4. Aģentūras Personāla speciālistei [..], par radošu un profesionālu darbu. 

 
Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta nolikumu Nr.INA/2016/13 

„Carnikavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” 4.punktu, Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu, 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. Piešķirt Carnikavas novada pašvaldības Atzinības rakstus sakarā ar pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” 15.gadadienu: 
1.1. [..] par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 
1.2. [..] par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 
1.3. [..] par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu; 
1.4. [..] par radošu un profesionālu darbu. 

2. Atzinības rakstus pasniegt pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 
15.gadadienas pasākumā 2019.gada 29.martā. 

3. Atbildīgais par 2.punkta izpildi pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 
direktors. 

4.  Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.  
 

31. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 
25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 „Kārt ība, kādā Carnikavas novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”” apstiprin āšanu 
Ziņo: G.Kozlovksa 

 
Vienotas pieejas nodrošināšanai pirmsskolas vecuma bērnu grupu komplektēšanai 

Carnikavas novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, nepieciešams veikt 
grozījumus Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 
“K ārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/7 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 
“K ārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājam 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 likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā.   

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

32. § 
Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamu īpašumu nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvald īšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komun ālserviss” 
Ziņo: G.Miglāns 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums “Atp ūtas 

bāze “Artibuss””, Carnikavas nov. , kadastra numurs 8052 002 1619, kas sastāv no 
kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1619, 1,2525 ha platībā; 
pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 25.01.2019. nostiprināta Rīgas rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 
5790; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “L īduma grāvji”, Carnikavas nov. , kadastra 
numurs 8052 005 1321, kas sastāv no 5 (piecām) kadastrāli uzmērītām zemes vienībām:  
- kadastra apzīmējums 8052 005 1330, 2,0053 ha platībā;  
- kadastra apzīmējums 8052 005 1531, 0,1446 ha platībā;  
- kadastra apzīmējums 8052 005 1532, 0,1064 ha platībā;  
- kadastra apzīmējums 8052 005 1544, 0,0427 ha platībā;  
- kadastra apzīmējums 8052 005 1791, 0,0169 ha platībā;  

pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 29.01.2019. nostiprināta Rīgas rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 
5869; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Gaujas kr ūmi”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 002 1688, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1688, 25,0 ha platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu 29.01.2019. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 5856; 

4. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Serģu iela 4, Gauja, Carnikavas nov., kadastra 
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numurs 8052 002 1623, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1623, 0,4634 ha platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu 31.01.2019. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 5970; 

5. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Serģu iela 11, Gauja, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 002 1719, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1719, 1,8815 ha platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu 31.01.2019. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 5986; 

6. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Ūdenskrātuve-Langa”, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 008 1424, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1424, 0,2666 ha platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu 01.02.2019. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 5873; 

7. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā nosaka, ka, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

8. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 
apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 
cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 
pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 

 
I.Krastiņš komentē, ka komitejā par šo lēmumprojektu bija diskusija. Aģentūras direktoram tika 
jautāts vai ir nepieciešami papildus resursi, lai šos objektus kvalitatīvi apsaimniekotu, ņetot vērā 
novada attīstības nostādnes. Lēmumā ir paredzēts, ka apsmniekošana tiek īstenota esošā budžeta 
ietvaros, bet budžets tika apstiprināts pirms šī lēmuma. Tāpēc nākamreiz, kad tiek sagatavoti šādi 
lēmumi, vajadzētu parādīties kaut kādam rādītājam, kas nosaka īpašuma vērtību un izmantošanas 
mērķi. 
D.Mieriņa atbild, ka apsaimniekošana ir esošā budžeta ietvaros. Protams, ka izdevumu 
palielinājums apsaimniekošanai ir tehnikas noslodze un degvielas patēriņš. Pie novada budžeta 
grozījumiem tiks piesķirti papildus finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu apsaimniekošanu. Ātrāk to 
nevarēja izdarīt, jo valdība nav apstiprinājusi valsts budžetu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 
apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, 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. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, šādus Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus: 
1.1. “Atpūtas bāze “Artibuss””, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1619, kas 

sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1619, 1,2525 ha platībā; 
1.2. “L īduma grāvji”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1321, kas sastāv no 5 

(piecām) zemes vienībām 2,3159 ha kopplatībā; 
1.3. “Gaujas krūmi”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1688, kas sastāv no 

kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1688, 25,0 ha 
platībā; 
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1.4. Serģu iela 4, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1623, kas sastāv no 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1623, 0,4634 ha platībā; 

1.5. Serģu iela 11, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1719, kas sastāv no 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1719, 1,8815 ha platībā; 

1.6. “Ūdenskrātuve-Langa”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1424, kas sastāv 
no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1424, 0,2666 ha platībā. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 
līdz 28.02.2019. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2019.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

33. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/2 “Par kārt ību, kādā 

izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorij ā esošie publiskie ūdeņi un to 
krasti” gala redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 15.03.2017. lēmumu (protokols Nr. 5, 4.§), 

“Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar domes lēmumu 20.12.2017. (protokols 
Nr. 26, 20.§) tika sagatavoti un ar Carnikavas novada domes 24.01.2018. lēmumu (protokols Nr. 2, 
20.§) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN/2018/2 “Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas 
novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 23.03.2018. atzinumā Nr. 1-18/2651 (turpmāk – Atzinums) informējusi, ka 
Saistošie noteikumi ir izvērtēti, norādot, ka Saistošie noteikumi ir precizējami. Pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, kā arī ievērojot Ministrijas Atzinumā minētos 
norādījumus, tika precizēti Saistošie noteikumi, un ievērojot Atzinumā norādīto tika sagatavota un 
ar domes 21.11.2018. lēmumu (protokols Nr. 20, 14.§) “Par Carnikavas novada domes saistošo 
noteikumu Nr. SN/2018/2 “Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti” gala redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta 
Saistošo noteikumu gala redakcija.  

Carnikavas novada domē saņemts Ministrijas 12.12.2018. atzinums Nr. 1-18/10220 
(turpmāk – Atzinums Nr. 2).  

Izvērtējot Atzinumā Nr. 2 norādīto, kopsakarā ar tiesību normās noteikto: 
1. tika precizēts Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, proti, svītrota atsauce uz 

“Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 48.1 panta otro daļu”;  
Savukārt daļā, kas attiecas uz Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, 

atsaucoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. punktu, netiek 
ņemts vērā Atzinuma Nr. 2 1. punktā un 2. punktā norādītais. Saistošo noteikumu izdošanas 
tiesiskais pamatojums, proti, atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
2. punktu un 4. punktu ir atbilstoša Saistošo noteikumu tiesiskajam regulējumam. Turklāt, 
caurskatot citu Latvijas pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, konstatējam, ka Ministrija ir 
akceptējusi saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā izdarīto/veikto atsauci uz likuma 
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“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. punktu (skat. Riebiņu novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 12-2016 (apstiprināti Riebiņu novada domes 20.12.2016 sēdes; lēmums 
Nr. 10 (protokols Nr. 17)) „Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā”, Ikšķiles novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 25/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami Ikšķiles novada administratīvajā 
teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti” (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 
2014. gada 30.07.2014. lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 9)), Alūksnes novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 8/2014 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas 
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” (apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
27.03.2014. lēmumu Nr. 112 (protokols Nr. 6, 34. punkts)).  

Papildus Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums tika papildināts ar atsauci uz 
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu; 

2. tika precizēta un papildināta Saistošo noteikumu V. nodaļa;  
3. nepiekrītam Atzinuma Nr. 2 3. punktā norādītajam. No Atzinuma Nr. 2 secināms, ka pēc 

būtības Ministrija neiebilst Saistošo noteikumu izstrādātajai un pilnveidotajai redakcijai. 
Atzinumā Nr. 2 nav norādīti konkrēti juridiska rakstura iebildumi, kas liecinātu par Saistošo 
noteikumu III. nodaļas prettiesiskumu. Līdz ar to, netiek ņemts vērā Atzinuma Nr. 2 
3. punktā norādītais. Turklāt nav saprotams Ministrijas viedoklis, jo sākotnējā Atzinumā 
nebija izteikti attiecīgi iebildumi. Cita starpā caurskatot, Jūrmalas pilsētas domes 
12.01.2017. saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu 
izmantošanu” (publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 29 (5856), 07.02.2017. OP numurs: 
2017/29.8), secinām, ka minētie saistošie noteikumi paredz līdzīgu tiesisko regulējumu, kam 
cita starpā Ministrija nav iebildusi.  
Ievērojot visu iepriekš minēto, Ministrijas ieteikumiem piekrītam daļēji. L īdz ar to, 

sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otro daļu, 45. panta ceturto un piekto 

daļu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/2 „Par kārtību, kādā 
izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to 
krasti” gala redakciju (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 likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā 
internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā.  

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

34. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu 

apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 
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Carnikavas novada dome konstatē: 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu un 
6.1.2.apakšpunktu, ir izstrādāts atjaunots autoceļu un to posmu uzturēšanas klases saraksts, kuros 
norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras 
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), kā arī pazeminātās uzturēšanas klases. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
12.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas un 
pazeminātās uzturēšanas klases (pielikums). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 
Komunālserviss” izstrādāto pielikumu, kurš apstiprināts ar Carnikavas novada domes 
21.03.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 17.§). 

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

35. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vidēja 

termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu  
Ziņo: G.Miglāns 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 
I.Krastiņš informē, ka ALK komitejā deputāti un aģentūras direktors vienojās, ka uz maija sēdi 
tiks sagatavota sadaļa par to, kā sasniegt izvirzītos uzdevumus. Aicina pārdomāt, kādas ir resursu 
vajadzības, lai īstenotu šo stratēģiju. 
 

Izskatot jautājumu par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 
Komunālserviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu, 
pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, 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: 

Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vidēja 
termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam (pielikums). 

 

36. § 
Par Carnikavas novada domes 2018.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.SN/2018/24 

publicēšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 10.53 no domes sēdes iziet deputāts D.Kozlovskis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 21.novembrī apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr.SN/2018/24 „Grozījums Carnikavas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos 
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noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk 
– Saistošie noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 29.novembra atzinumā Nr.1-18/9955 (turpmāk – Atzinums) lūdz 
svītrot saistošo noteikumu 1. punktu, ņemot vērā, ka minētajā punktā aprakstīto prettiesisko 
darbību aizliegumu regulē augstāka juridiskā spēka tiesību norma - Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 167. pants (sīkais huligānisms). Līdz ar to saistošo 
noteikumu vienīgo punktu nenumurē. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt 
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī 
publicē saistošos noteikumus.  

Dome, atkārtoti izvērtējot Saistošos noteikumus, konstatē sekojošo:  
1. Saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums ir likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 4.punkts un 43.panta trešā daļa, kuru izpratnē dome ir tiesīga izdot saistošos 
noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos, par sabiedrisko kārtību. Savukārt, Ministrija norāda, ka Saistošo noteikumu 
1.punktā aprakstīto prettiesisko darbību aizliegumu regulē augstāka juridiskā spēka tiesību 
norma. LAPK 167.pants noteic, ka par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa 
pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un 
traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu 
(sīkais huligānisms), —uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt euro. Kā atzinis 
Senāta Krimināllietu departaments, nav pamata uzskatīt, ka ticis traucēts sabiedriskais miers 
un kārtība, ja notikumu redzējuši tikai notikuma dalībnieki (sk. Augstākās tiesas Senāta 
Krimināllietu departamenta 2003.gada 27.maija lēmumu lietā Nr.SKK-304). Pašvaldības 
policija ikdienā sastopas ar gadījumiem, kad kāda persona atrodas uz novadā izvietota galda 
(guļot, sēžot, stāvot), bet to citas personas, izņemot policijas darbinieku, to neredz. Domes 
ieskatā šādos gadījumos būtu piemērojams Saistošo noteikumu 1.punktā noteiktais 
aizliegums.   

2. 2)Sīkā huligānisma kā administratīvā pārkāpuma objekts ir sabiedriskais miers un kārtība, 
bet objektīvā puse ir darbība, kas vērstas un sabiedriskā miera un kārtības traucēšanu. Ja 
netiek konstatēta kāda no minētajām administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmēm, nav 
pamata personu saukt pie administratīvās atbildības. Ja neviena persona neredz, piemēram, 
ka, kāda persona sēž, uz galda un ar netīrām kājām nosmērē solu, kas piestiprināts pie galda, 
tad pēc būtības par sīko huligānismu personu saukt pie atbildības nevar, jo sabiedrisko mieru 
un kārtību persona neapdraud. Tādējādi, pašvaldība saistošajos noteikumos var iekļaut šādu 
normu un saukt pie atbildības personu par faktu, ka viņa atrodas uz sabiedriskā vietā izvietota 
galda. Pašvaldības policija šāda veida pārkāpumu, piemēram, var konstatēt arī video 
kamerās.  

3. LAPK 167.pantā termini “necieņa pret sabiedrību” un “bezkaunīga rīcība” pieļauj plašu 
interpretāciju, kas rada sarežģījumus šīs normas piemērošanai, savukārt konkrēts 
formulējums “sēdēšana uz sabiedriskās vietās izvietoto solu atzveltnēm, galdiem, kas 
novietoti sabiedriskās vietās, tai skaitā tirdzniecībai paredzētiem galdiem vai letēm, kā arī 
stāvēšana un gulēšana uz minētajiem objektiem” rada viennozīmīgu izpratni, tajā skaitā, arī 
privātpersonām par to, kāda rīcība būs atzīstama par prettiesisku. 

4. Līdzīga satura sabiedriskās kārtības noteikumi, kuros paredzēta administratīvā atbildība par 
sēdēšanu vai gulēšanu uz galdiem, solu atzveltnēm, tirdzniecības letēm, ir pieņemti un ir 
spēkā citās pašvaldībās, piemēram, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā un Rēzeknē utt.  
Pamatojoties uz iepriekšminēto, Dome atzīst par lietderīgu publicēt Saistošos noteikumus.  
Cita starpā, tiek precizēts Saistošo noteikumu Paskaidrojuma raksts un sagatavota Saistošo 

noteikumu gala redakcija.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 45.panta ceturto daļu un 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas  12.02.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 29.novembra 
atzinumam Nr.1-18/9955, kurā netiek atbalstīta Carnikavas novada domes 2018.gada 
21.novembra saistošo noteikumu Nr.SN/2018/24 „Grozījums Carnikavas novada domes 
2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi”” pieņemšana, pamatojoties uz šī lēmuma aprakstošajā daļā 
norādīto argumentāciju. 

2. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2018.gada 21.novembra saistošo noteikumu 
Nr.SN/2018/24 „Grozījumus Carnikavas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” 
gala redakciju (pielikumā). 

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
un mājas lapā internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada 
domes Centrālās administrācijas ēkā.  

4. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

37. § 
Par nekustamā īpašuma „Vilciņi” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Izskatījusi I.Vilcāna iesniegto Carnikavas novada domē nekustamā īpašuma “Vilciņi” 
(kadastra Nr.8052 002 1622) detālplānojuma galīgās redakcijas projektu apstiprināšanai, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vilciņi” (kadastra Nr.8052 002 1622) detālplānojuma 
projekta gala redakciju. 

2. Lēmumu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. 

3. Slēgt līgumu ar I.Vilcānu par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vilciņi”, 
Carnikavas novadā īstenošanas kārtību (pielikums). 

4. Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā  www.carnikava.lv. 
 

38. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Zušu iela 30, 

Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 
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Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Energoplāns” (reģ. Nr. 45403018310) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zušu iela 30, Carnikava, Carnikavas novads, zemes 
vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 005 0109. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.pantu, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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 12.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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,  A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zušu iela 30, Carnikava, 
Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0109. 

2. Saglabāt adresi Zušu iela 30, Carnikava Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001, zemesgabalam, 
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 4,4099 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu Garā iela, Carnikava, 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 
0,0552 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
39. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamā īpašuma Valdena ielā 26, Gaujā, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 002 
0333) sastāvā ietilpstošā zemes vienība 0,0594 ha platībā ar kadastra apzīmējuma 8052 002 
0334 un nekustamā īpašuma Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas novadā (kadastra numurs 
8052 002 0247) sastāvā ietilpstošā  zemes vienība 0,0006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 002 1560 pēc Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma 
ierosinātājam Baibai Bauerei.  

2. Pirmajā punktā minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai. 
3. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav 

izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

4. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. 
punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām nosaka zemes vienībai. 

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 
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Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.1., 8.2. punktiem 
un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.02.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:dome 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības – nekustamā īpašuma Valdena ielā 26, Gaujā, 
Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 002 0333) sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 
0,0594 ha platībā ar kadastra apzīmējuma 8052 002 0334 pievienot nekustamā īpašuma 
Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 002 0247) sastāvā 
ietilpstošo zemes vienību 0,0006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1560.  

2. Apvienotājai zemes vienībai 0,06 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601 un  piešķirt adresi Valdena iela 26A, 
Gauja, Carnikavas nov. 

 
40. § 

Par Carnikava novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam un  saistošo noteikumu 
“Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 10.57 domes sēdē atgriežas deputāts D.Kozlovskis. 

 
Izvērtējot SIA „Grupa 93” domē iesniegto Carnikavas novada teritorijas plānojuma 

redakciju 2018. - 2028.gadam, Vides pārraudzības valsts biroja  13.10.2017. atzinumu Nr.7 par 
Carnikavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides 
pārskatu, novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu, SIA “Grupa 93” sagatavoto 
pārskatu par teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un atbildīgo institūciju atzinumiem, un 
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 90. un 91.punktiem, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 3.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
12.02.2019. atzinumu, 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 Carnikavas novada teritorijas plānojumu 2018. - 2028.gadam. 
2. Teritorijas plānojuma daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās 

daļas kartes “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas 
apgrūtinājumi”” izdot kā saistošos noteikumus Nr.SN/2019/8 „Carnikavas novada teritorijas 
plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (pielikumā). 

3. Piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu un paziņojumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 
2028.gadam apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc šī lēmuma 
pieņemšanas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā bezmaksas izdevumā 
un  pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. 

5. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus ievietot 
pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. un nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
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6. Līdz saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai piemērot Carnikavas novada domes 
2011.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: grafisko daļu, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. 

7. Ar lēmuma 2.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, spēku zaudē 
Carnikavas novada domes 2011.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/7 
„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam 
grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” un ar 
Carnikavas pagasta padomes 16.02.2005. lēmumu Nr.84 apstiprinātie saistošie noteikumi 
Nr.2005/1 “Carnikavas pagasta teritorijas plānojums un apbūves noteikumi”. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – teritorijas plānotājs. 
9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
41. § 

Par [..] reģistrēšanu dzīvokļu izīrēšanas reģistrā 
Ziņo: D.Landsmane, D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: E.Odziņa, A.Deniņa, P.Špakovs, L.Daugavietis 

 
Izskatot Carnikavas novada domē 2019. gada 11. februārī reģistrēto [..], personas kods 

181100-21001, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli, dome konstatē:  
1. [..] ir pilngadību sasniedzis bārenis, kuram 2018. gada 18. novembrī palika astoņpadsmit 

gadi un beidzās ārpusģimenes aprūpe.  
2. Ministra kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” VI. daļas „Atbalsts pilngadību 
sasniegušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai” 28. punkts noteic, ka pašvaldība likumā 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību 
sasniegušam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

3. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izpratnē, pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas izīrēšana ir viens no palīdzības veidiem, kā arī, pirmām kārtām ar 
dzīvojamo platību tiek nodrošināti bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības 
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc 
tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav 
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. 

4. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” „agrāk aizņemto dzīvojamo telpu” - 
izpratnē ir uzskatāma telpa, kurā persona ir iemitinājusies (iemitināta) līdz aizbildņa 
iecelšanai vai ievietošanai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē. Līdz 2014. gada 
13. augustam, t.i. pirms tika pārtrauktas aizgādības tiesības [..] mātei, [..] deklarētā 
dzīvesvieta bija [..], Carnikavas novads, mājoklis tika īrēts. [..] nav iespēju atgriezties 
minētajā dzīvesvietā. Līdz ar to, ir pamats lemt par [..] reģistrēšanu Carnikavas novada 
pašvaldības dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā.  

5. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ir viena no sociālajām 
garantijām, kuru valsts garantē bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas. Pašvaldības pienākums īpaši palīdzēt bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem izriet arī no Latvijas Republikas Satversmes 110. panta.1  

6. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektā daļa noteic, ka valsts pārvalde savā darbībā 
ievēro labas pārvaldības principu un tā ir pakļauta likumam un tiesībām, darbojas 

                                                 
1 Skat. Latvijas Republikas tiesībsargs 2018. gada 14. maija Atzinumu Nr. 6-6/10 pārbaudes lietā Nr 2018-15-18CC.  
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normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai 
atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Savukārt, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 5. pants noteic, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 
risināšanā pieņem dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot likuma noteikumus. 

 
A.Deniņa jautā, vai nevar piešķirt dzīvojamo platību Carnikavas centrā? 
D.Landsmane atbild, ka tas ir sociālais dzīvoklis, kas pienākas personām ar trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusu. Šis gadījums pat nav vērtējams pēc šādiem kritērijiem, jo jau 
pēc likuma bāreņiem pienākas šādas sociālās garantijas.  
A.Deniņa jautā, kur tas dzīvoklis atrodas? 
D.Landsmane atbild, ka tiks piešķirts Mežgarciema dzīvoklis. Personai dzīvoklis jau tika parādīts 
un persona bija priecīga par šo iespēju. Ņemot vērā, ka dzīvoklī ir malkas apkure, tad arī ar šo 
jautājumu Sociālais dienests personai palīdzēs. Līgums tiks noslēgts uz vienu gadu un tiks uzturēta 
komunikācija ar šo personu. 
 

Izvērtējot [..] iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 
21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piekto 
daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3. panta 1. punktu, 4. panta 1.1 daļu, 5. punktu, 11. panta pirmo 
daļu, 14. panta pirmās daļas 3. punktu un ceturto daļu, Ministra kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
28. punktu, 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. Reģistrēt [..], personas kods [..], Carnikavas naovada pašvaldības dzīvokļu un sociālo māju 
izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 1.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

42. § 
Par dzīvokļa izīrēšanu [..] 

Ziņo: D.Landsmane 
 

Izskatot Carnikavas novada domē 2019. gada 11. februārī reģistrēto [..], personas kods [..], 
iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli, dome konstatē:  

1. [..] ir pilngadību sasniedzis bārenis, kuram 2018. gada 18. novembrī palika astoņpadsmit 
gadi un beidzās ārpusģimenes aprūpe.  

2. Ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. februāra lēmumu [..] reģistrēts Carnikavas 
novada pašvaldības dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 1.  

3. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 5. pants noteic, ka lēmumu par 
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā pieņem dome vai tās deleģēta institūcija, 
ievērojot likuma noteikumus. Minētā likuma 19. pants noteic, ka izīrējot dzīvojamo telpu, 
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz kādu termiņu slēdzams īres līgums. 
 
Izvērtējot [..] iesniegumu, kā arī to, ka [..] ir reģistrēts Carnikavas novada pašvaldības 

dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 1, ir pamats lemt par pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanu [..], pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
7. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
43. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piekto daļu, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3. panta 1. punktu, 4. panta 1.1 daļu, 5. punktu, 11. panta 
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pirmo daļu, 14. panta pirmās daļas 3. punktu un ceturto daļu, Ministra kabineta 2005. gada 
15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 28. punktu, 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. Izīrēt [..], personas kods [...], [..], Carnikavas novads, noslēdzot īres līgumu uz 1 (vienu) 
gadu. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 28.02.2019. sagatavot īres līgumu ar [..]. 
3. Lēmums zaudē spēku gadījumā, ja īres līgums netiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā, skaitot 

no lēmuma pieņemšanas dienas. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi - Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.03.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.03.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 13.03.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.03.2019. plkst. 09.00. 
 

ZIŅOJUMI 
1. Izpilddirektora zi ņojums  

Ziņo:r.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

2. Bāri ņtiesas ziņojums 
Ziņo: I.Stasjule 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 20.februārī plkst. 11.45. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 84 lp. 
2. Izsolāmās mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, 

Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads,  izsoles noteikumu 
projekti (nomaksas pirkuma līguma un ķīlas līguma projekti) uz 100 lp. 

3. 2018.gada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpilde uz 9 lp. 
4. Nolikums Nr. INA/2019/10 “Grozījumi nolikumā Nr.INA/2016/8 „Centrālās 

administrācijas nolikums”” uz 2 lp. 
5. Noteikumi Nr.INA/2019/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” uz 1 lp. 
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6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/1 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums”” uz 2 lp. 

7. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/2 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 “Alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās Carnikavas novadā”” uz 2 lp. 

8. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/3 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/3 “Par kārtību, 
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Carnikavas novadā”” uz 3 lp. 

9. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/4 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 “Ielu 
tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”” uz 8 lp. 

10. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/5 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” uz 3 lp. 

11. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/6 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 „Saistošie noteikumi par 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”” uz 3 lp. 

12. Grozījumi Carnikavas novada domes 22.08.2012. nolikumā Nr.CND/INA/2012/12 
„Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” uz 1 lp. 

13. Nolikumus Nr.INA/2019/13 “Grozījumi Carnikavas novada domes 21.07.2010. nolikumā 
Nr.36 „Carnikavas novada bāriņtiesas nolikums”” uz 1 lp. 

14. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/7 “Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/15 “Kārtība, 
kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”” uz 4 lp. 

15. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/2 „Par kārtību, kādā 
izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to 
krasti” uz 15 lp. 

16. Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas un pazeminātās 
uzturēšanas klases uz 9 lp. 

17. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vidēja termiņa 
darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam uz 8 lp. 

18. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/24 „Grozījumus Carnikavas 
novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” uz 3 lp. 

19. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/8 „Carnikavas novada 
teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”uz 1 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 28. februārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 28.februārī 


