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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.martā Nr.3 
 
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, Aldonis Lūkins, Juris 

Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Jānis Leja, Imants Krastiņš, Dainis 
Kozlovskis, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa (no plkst. 09.02), Eduards Burģelis (no 
plkst. 09.07)  

 
Nepiedalās: 
Deputāti - Pjotrs Špakovs (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Edgars Vīksne, Agnese 

Ģērmane, Ināra Stalidzāne, Antra Krasta 
 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 

pamatskolas direktore Aija Patkovska 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 30 darba kārtības jautājumi, 1 papildus darba kārtības jautājums un 
2 ziņojumi. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
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1. Par projekta iesnieguma iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras  
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu  atlases kārtā un 
īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

2. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – veloceļa 
Vecāķi - Lilaste posma būvniecība – izpildei un vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību 
„Latvijas Valsts meži”. 

3. Par grozījumiem 20.07.2011. Izsoles komisijas nolikumā Nr.CND/INA/2011/30 un komisijas 
locekļu amata nosaukumu precizēšanu.  

4. Par zemesgabala, kas atdalāms no nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, Carnikavas 
novads, iegādi sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un zemes ierīcības projekta izstrādes 
ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam “Jaunbrieži – Garupes stac.”, Carnikavas 
novads. 

5. Par zemes Nēģu ielā 58D, Carnikavā, Carnikavas nov. nomu.  
6. Par izdevumu, kas saistīti ar pašvaldības projekta “Karlsona parka būvniecība – sporta, atpūtas 

un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” nodošanu p/a “Carnikavas 
Komunālserviss”. 

7. Par Carnikavas Novadpētniecības centra iestāšanos Latvijas Muzeju Biedrībā. 
8. Par Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes prasmju pieteikšanu iekļaušanai Nacionālajā 

nemateriālā  kultūras mantojuma sarakstā. 
9. Par dežuranta amata vienības un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolā. 
10. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/9 “Grozījums Carnikavas novada domes 2008.gada 

16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz 
informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā””. 

11. Par instrukcijas Nr.INA/2019/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010.gada 
22.decembra instrukcijā Nr.63 „Dokumentu aprite Carnikavas novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu. 

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

13. Par iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu. 
14. Par bērnu skaitu un vecumu pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” grupās. 
15. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai IKA Snowkite World cup. 
16. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai starptautiskos 

konkursos. 
17. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai starptautiskos 

konkursos. 
18. Par finansiālu atbalstu Carnikavas deju grupas “Gaujmaliete” koncertbraucieniem 2019.gadā. 
19. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 

novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”  apstiprināšanu 
jaunā redakcijā. 

20. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/11  “Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. 
maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi”” apstiprināšanu. 

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam Garā 
iela 20, Carnikava, Carnikavas novads. 

22. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Rīmuļi” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu. 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem “d/s Kāpas Nr.5, “d/s 
Kāpas Nr.4” un Karno iela 32, Gauja, Carnikavas novads. 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Līvu iela 1, 2 un Jūras 
iela 10A, Carnikava, Carnikavas novads. 
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25. Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novadā, daļas 
- neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā – apbūves tiesības piešķiršanu mobilo sakaru 
torņa būvniecībai. 

26. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
27. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. un [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
28. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
29. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
30. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
31. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
 
Ziņojumi. 
1. Izpilddirektora ziņojums. 
2. Carnikavas pamatskolas direktores ziņojums. 
 
 

1. § 
Par projekta iesnieguma iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastrukt ūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārt ā 
un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 

 
Plkst. 09.02 domes sēdē ierodas deputāte A.Deniņa. 
 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 
20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” Rīgas 
plānošanas reģions ir izstrādājis deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 
Stratēģiskās daļas gala redakciju. 20.02.2019. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu 
par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam gala 
redakcijas apstiprināšanu (turpmāk Plāns). 

2. Plāna ietvaros Carnikavas novadā plānots: 
a. grupu dzīvokļiem izbūvēt atsevišķu ēku zemes gabalam Garajai ielai 20 piegulošajā 

teritorijā, Carnikavā. Saskaņā ar būvprojekta minimālā sastāvā tāmi, un ar būvniecību 
saistītiem pārējiem izdevumiem un aprīkojuma izmaksām un plānoto būvuzraudzību, 
kopējās plānotās izmaksas grupu dzīvokļiem ir 495767,56 euro (t.sk. PVN). 

b. Dienas centra funkcija tiks īstenota esošā Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās 
Stacijas ielā 5, Carnikavā. Dienas centra darbībai ir nepieciešams tikai aprīkojums, kura 
izmaksas plānotas 7000,00 euro (t.sk. PVN). 

c. Rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT nodrošinās iepērkot pakalpojumu no saviem 
budžeta līdzekļiem un neveidos šo infrastruktūru pakalpojuma sniegšanai. 

3. 26.11.2018. Carnikavas novada pašvaldība saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
kā sadarbības iestādes uzaicinājumu sagatavot un iesniegt 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 
“Att īstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā atlases kārtā Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (turpmāk- ERAF) projekta iesniegumu. Projektam pieejamais 
kopējais attiecināmais finansējums ir 270 247,30 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 229 
710,20 euro.  
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4. Projekta iesniedzējs, ievērojot MK noteikumu 14.punkta nosacījumus, var uzņemties 
papildu saistības, iekļaujot tās projektā kā pašvaldības finansējumu un nodrošinot, ka 
kopējās projekta attiecināmās izmaksas  nepārsniedz 289527,23 euro, tai skaitā ERAF 
finansējums – 229 710,20 euro. 

5. ERAF projekta iesniegums jāiesniedz aģentūrā laika posmā no 2018.gada 26.novembra līdz 
2019.gada 25.martam (ieskaitot) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 
(https://ep.esfondi.lv) 

6. Atbilstoši Plānā noteiktajam Carnikavas pašvaldība gatavo projekta iesniegumu Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās 
atlases kārtai paredzot sekojošas izmaksas: 
a. Grupu dzīvokļu izbūvei un aprīkošanai 495767,56 euro (t.sk. PVN),  
b. Dienas centra aprīkošanai 7000,00 euro (t.sk. PVN), 
c. Kopā projekta izmaksas 502767,56 euro (t.sk. PVN). 

7. Plānotie finansēšanas avoti ir sekojoši: 
a. Kopējais finansējums 502767,56. t.sk. ERAF finan-sējums 229710,21 euro (bez 

snieguma rezerves); 
b. Kopējais nacionālais publiskais līdzfinansējums 14%, jeb 70387,45 euro; 
c. Kopējais Carnikavas novada domes līdzfinansējums paredzēts pilna projekta īstenošanai 

jeb 202669,90 euro. 
 
I.Krastiņš komentē, ka projekts ir labs, bet tā noteikti nav labākā vieta, kur to realizēt. Ņemot 
vērā, ka mums ir līdzvērtīgi un vienmērīgi jāatīsta viss novads. Visi lielākie pašvaldības 
pakalpojumi atrodas šajā pusē dzelzceļam. Otrā pusē, kur arī ir liels iedzīvotāju blīvums, 
pastāvēja iespēja šajā zemesgabalā attīstīt pašvaldības pakalpojumus. Šis nebija tālredzīgs 
lēmums šo projektu īstenot tajā vietā, tāpēc balsojumā “ATTURAS”. 
 

Ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 2 balsīm 
(A.Deniņa, I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt šādas pozīcijas Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-
2020.gadam: 
1.1. Izņemt rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT ar plānoto kopējo attiecināmo 

finansējumu 20000,00 euro, jo tos Carnikavas novada pašvaldība nodrošinās iepērkot 
pakalpojumu;  

1.2. Pievienot augstāk minēto finansējumu 20000,00 euro apmērā grupu dzīvokļu izbūvei 
un aprīkošanai, paredzot tiem attiecināmo finansējumu ar snieguma rezervi 282527,23 
euro, jo pieaugušas plānotās būvniecības izmaksas. 

2. Līdz 25.03.2019 iesniegt 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā atlases kārtā projekta iesniegumu, paredzot 
Grupu dzīvokļu izbūvei un aprīkošanai 495767,56 euro (t.sk. PVN), Dienas centra 
aprīkošanai 7000,00 euro (t.sk. PVN). Kopējas projekta izmaksas ir 502767,56 euro (t.sk. 
PVN), kas sadalās sekojoši: 
2.1. ERAF finansējums 229710,21 euro (bez snieguma rezerves); 
2.2. Kopējais nacionālais publiskais līdzfinansējums 14%, jeb 70387,45 euro; 
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2.3. Kopējais Carnikavas novada domes līdzfinansējums paredzēts pilna projekta 
īstenošanai jeb 202669,9 euro.  

3. Carnikavas novada domes līdzfinansējumu paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem. 
4. Atbildīgais par 2. punkta īstenošanu – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja kopā ar 

Sociālā dienesta vadītāju. 
5. Atbildīgais par 3. punkta īstenošanu – Finanšu nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
2. § 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – veloceļa 
Vecāķi - Lilaste posma būvniecība – izpildei un vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību 

„Latvijas Valsts meži” 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. dome 19.07.2017. pieņēma lēmumu “Par projekta veloceliņa Vecāķi – Lilaste (Eiro velo 13) 

trasējumu Carnikavas novadā” (protokols Nr.14, 22.§) 
(http://www.carnikava.lv/images/14_19072017.pdf ); 

2. dome ar 08.08.2018. iesniegumu Nr. 01-11.1/1580 “Par vienošanās par valstij piederoša 
zemes gabala bezatlīdzības lietošanu slēgšanu veloceliņa Vecāķi – Lilaste (“EiroVelo 13”) 
būvniecībai un uzturēšanai valsts meža zemes teritorijās” vērsās AS „Latvijas valsts meži” 
(turpmāk - LVM), lūdzot nodot bezatlīdzības lietošanā valsts zemi ar kopējo platību 3,0345 
ha, kas atrodas Carnikavas novadā un ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052”, 
kadastra Nr. 8052 001 0055, sastāvā - zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8052 008 
1289 (0,7870 ha platībā), 8052 006 0731 (0,6018 ha platībā), 8052 004 0701 (0,6004 ha 
platībā), 8052 002 1853 (0,4821 ha platībā) un 8052 002 1699 (0,5632 ha platībā) ar mērķi 
veikt veloceļa Vecāķi – Lilaste būvniecību, kas ir starptautiskā veloceļa “EiroVelo 13” 
Latvijas posma no Rucavas līdz Ainažiem daļa (turpmāk – Veloceļš); 

3. LVM ir izv ērtējusi domes plānotās darbības un ar LVM 27.06.2018. vēstuli Nr. 4.1-
10.5_008k_260_18_880 “Par nosacījumu sniegšanu tehniskā projekta izstrādei objektam 
“Veloceļš Carnikavas novadā”” ir devusi piekrišanu Veloceļa I posma (“Vecāķi – 
Garciems”), II posma (“Garciems – Carnikava”) un IV posma (“Gauja - Lilaste”) projekta 
realizēšanai LVM valdījumā esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 
80520081289, 80520060731, 80520040701, 80520021699, 80520021853 ar noteikumu, ka 
būvdarbi tiek veikti pēc Vienošanās par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu (turpmāk – 
Vienošanās) noslēgšanas; 

4. Veloceļa III posma “Carnikava - Pludmale” trase plānota pa kvartālstigu zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 80520040701. Tā izbūve plānota saskaņā ar starp LVM un domi 
06.01.2017. noslēgto Vienošanos par valstij piederoša zemes gabala bezatlīdzības lietošanu 
(LVM Vienošanās reģistrācijas Nr. 5-8.2_0009_150_17_6, domes Vienošanās reģistrācijas Nr. 
02-14.1/17/2). Saskaņā ar norādīto vienošanos dome pieņēmusi bezatlīdzības lietošanā 
zemes gabala daļu 0,7177 ha kopplatībā; 

5. Veloceļa novietojums (trase) atbilst Vides pārraudzības valsts biroja 23.05.2017. 
Atzinumam Nr.1-n par veloceliņa “Vecāķi – Lilaste” būvniecības ietekmes uz Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Piejūra” 
novērtējuma ziņojumam (http://www.rdpad.lv/16557/ ); 

6. domē 04.03.2019. saņemta Zemkopības ministrijai adresēta LVM 03.03.2019. vēstule “Par 
pilnvarojuma izsniegšanu Vienošanās par valsts zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā slēgšanai” Nr. 4.1-2_024w_101_19_157, reģistrēta ar Nr. S/477, kurā ministrijai 
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lūgts izsniegt pilnvarojumu LVM Vienošanās slēgšanai ar domi. Vēstulei ir pievienots 
domes un LVM savstarpēji saskaņots Vienošanās projekts ar pielikumiem, kuros shematiski 
attēlots Veloceļa I, II un IV posmu novietojums un veikts aizņemtās zemes platību aprēķins; 

7. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības autonomu 
funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana); 

8. saņemot attiecīgu Zemkopības ministrijas atļauju ir lietderīgi un nepieciešami uz 10 gadiem 
noslēgt Vienošanos ar LVM par valsts meža zemes ar kopējo platību 3,0345 ha, kas ietilpst 
nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052” sastāvā esošajās zemes vienībās ar kadastra 
apzīmējumiem 8052 008 1289, 8052 006 0731, 8052 004 0701, 8052 002 1853 un 8052 002 
1699, bezatlīdzības lietošanu pašvaldības autonomās funkcijas - Veloceļa būvniecība un 
uzturēšana – izpildei. 

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Lūgt Latvijas valsti, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, nodokļu 
maksātāja kods 90000064161, atļaut nodot Carnikavas novada pašvaldībai, kā atvasinātai 
publiskai personai, bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem valsts meža zemi ar kopējo 
platību 3,0345 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), 
kas atrodas Carnikavas novadā un ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052”, kadastra 
Nr. 8052 001 0055, sastāvā - zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8052 008 1289 
(0,7870 ha platībā), 8052 006 0731 (0,6018 ha platībā), 8052 004 0701 (0,6004 ha platībā), 
8052 002 1853 (0,4821 ha platībā) un 8052 002 1699 (0,5632 ha platībā), likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas izpildei, tas ir, 
veloceļa Vecāķi – Lilaste, kas ir starptautiskā veloceļa “EiroVelo 13” Latvijas posma no 
Rucavas līdz Ainažiem daļa, būvniecībai un uzturēšanai. 

2. Noslēgt vienošanos uz 10 (desmit) gadiem ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži”, 
reģistrācijas numurs 40003466281, par lēmuma 1.punktā noteikto pēc attiecīgas Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas atļaujas saņemšanas. 

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 3 (triju) darba dienu laikā, 
skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijai un akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži”. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto no Latvijas valsts bezatlīdzības lietošanā 
pieņemto zemi līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas, 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc lēmuma 2.punktā norādītās vienošanās noslēgšanas. 

5. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītās no Latvijas valsts bezatlīdzības lietošanā pieņemtās zemes uzturēšanai no 
pašvaldības kārtējā gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma: 
6.1. 3.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju; 
6.2. 5.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
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3. § 
Par grozījumiem 20.07.2011. Izsoles komisijas nolikumā Nr. CND/INA/2011/30 un 

komisijas locekļu amata nosaukumu precizēšanu  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Plkst. 09.07 uz doms sēdi ierodas deputāts E.Burģelis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 

nolikuma apstiprināšanu” ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša izsoles komisija (turpmāk – 
Izsoles komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk – nolikums) 
ir apstiprināts ar minēto domes lēmumu; 

2. ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§) nolikumā izdarīti grozījumi, uzdodot 
Izsoles komisijai veikt papildus pienākumus; 

3. saskaņā ar nolikumu Izsoles komisija veic pienākumus, kas izriet no Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kas 
zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” spēkā stāšanos 01.07.2018.; 

4. saskaņā ar nolikumu Izsoles komisija veic arī pienākumus, kas izriet no Ministru kabineta 
08.06.2010. noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem", kas 
zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” spēkā stāšanos 01.06.2018.; 

5. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē, pašvaldībām, pildot 
savas funkcijas, ir tiesības likumā noteiktā kārtībā iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības; 

6. ir notikušas izmaiņas pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku, kuri ievēlēti par 
Izsoles komisijas locekļiem, amata nosaukumos; 

7. ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē Izsoles komisijai noteikto pienākumu 
izpildi, un izmaiņas atsevišķu pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amata 
nosaukumos, ir nepieciešams veikt grozījumus nolikumā un precizēt Izsoles komisijas 
locekļu amata nosaukumus. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu un otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2019/16 „Grozījumi Izsoles komisijas nolikumā” 
(pielikums). 

2. Precizēt atsevišķu Izsoles komisijas locekļu amata nosaukumus: 
2.1. komisijas priekšsēdētāja – centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Diāna 

Čūriška;  
2.2. komisijas loceklis – centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

vietnieks Vilis Zinkevičs. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
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4. § 
Par zemesgabala, kas atdalāms no nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, 

Carnikavas novads, iegādi sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un zemes ierīcības 
projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam “Jaunbrieži – 

Garupes stac.”, Carnikavas novads 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Kozlovska, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzenis, K.Bergmanis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īsteno projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”. Projekts paredz 
uzlabot pievadinfrastruktūru Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai, tai skaitā, veikt 
pašvaldības ceļa “Jaunbrieži – Garupes stac.”, saukts arī par pievedceļu 008 (turpmāk – ceļš), 
pārbūvi. Ceļš atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības 4,32 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 008 1383, kas ietilpst nekustama īpašuma “Jaunbrieži – Garupes stac.”, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 006 0762, sastāvā; 

2. 2017.gada vasarā pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Firma L4” izstrādāja būvprojektu 
“Piecedceļa 008 pārbūve posmā no piketa 5+30 līdz savienojumam ar uzņēmējdarbības 
kompleksa teritorijas iekšējiem ceļiem, apgaismojuma izbūve". Savukārt SIA “Firma L4”, 
SIA “Wesemann” un IK ELPOT izstrādāja būvprojektu “Ceļu infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada Garciemā 
un Mežgarciemā”; 

3. privātpersonai piederoša nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 008 1218 (turpmāk arī – īpašums “Augstrozes 1”) sastāvā ietilpstošā 
zemes vienība 0,2337 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1218 robežojas ar 
pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1383, uz kuras atrodas 
pārbūvējamais ceļš. Būvprojektu risinājumi paredz atsevišķu komunikāciju izbūvi arī 
īpašumā “Augstrozes 1”. Īpašuma “Augstrozes 1” īpašnieks 14.06.2017., 15.08.2017. un 
30.08.2017. ir saskaņojis būvprojektu risinājumus ar piezīmēm, ka saskaņojums spēkā, ja 
ceļam un komunikācijām nepieciešamais zemes gabals tiks no viņa nopirkts par tirgus cenu, 
pašvaldībai sedzot visas noformēšanas izmaksas; 

4. domē 07.02.2019. ir saņemts īpašuma “Augstrozes 1” īpašnieka Igora Rakicka (turpmāk arī 
– zemes īpašnieks) iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/276. Iesniegumā izteikts piedāvājums 
pašvaldībai par tirgus cenu iegādāties no īpašuma “Augstrozes 1” atdalāmu zemes gabalu 
146 m2 platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu) (turpmāk – zemesgabals), kas nepieciešams ceļa 
pārbūvei un komunikāciju izbūvei, pirms tam veicot zemes tirgus cenas noteikšanu. Bez tam 
zemes īpašnieka piedāvājumā ir ietverti nosacījumi, ka dome veic darbības zemesgabala 
tirgus cenas noteikšanai, sedz ar ceļa pārbūvei un komunikāciju izbūvei nepieciešamā 
zemesgabala atdalīšanu no īpašuma saistītos izdevumus (tai skaitā, bet ne tikai, zemes tirgus 
cenas noteikšana, zemes ierīcības projekta izstrāde, mērniecības pakalpojumi, Valsts zemes 
dienesta pakalpojumi, zvērināta notāra pakalpojumi, valsts un kancelejas nodevas); 

5. zemes īpašnieka īpašuma tiesība uz īpašumu “Augstrozes 1” 29.10.2003. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4362 
un attiecībā uz to nav reģistrētas spēkā esošas aizlieguma atzīmes vai hipotēkas; 

6. īpašuma “Augstrozes 1” sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 
1218, 0,2337 ha platībā kadastrālā vērtība 01.01.2019. ir noteikta 11545,00 EUR, tas ir 4,94 
EUR/m2 zemes; 
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7. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr. 40003533474, pēc domes pasūtījuma 
noteikusi zemesgabala tirgus vērtību, sagatavojot 04.03.2019. slēdzienu Nr.: DDS/3/19-03 
(domē reģistrēts 11.03.2019. ar Nr. S/562), no kura izriet, ka zemesgabala tirgus vērtība 
novērtēšanas dienā, 04.03.2019., ir 3020,00 EUR jeb 20,68 EUR/m2 zemes; 

8. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 
b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana); 

c. 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 
īpašumā; 

9. Zemes ierīcības likums nosaka: 
a. 5.panta 1.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki 
īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem, bet 3.punkts - zemes ierīcības projektu ierosina 
pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes 
ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi; 

b. 6.pants - zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un 
apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā 
likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka 
proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes platībai vai 
savstarpēji vienojoties; 

c. 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem 
zemes ierīcības darbiem: daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību sadalīšanai; 

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

11. pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu) izpildei ir lietderīgi iegādāties pašvaldības īpašumā no īpašuma 
“Augstrozes 1” atdalāmu aptuveni 146 m2 lielu zemesgabalu, kas pašvaldībai nepieciešams 
ceļa pārbūvei un komunikāciju izbūvei, ekspluatācijai un uzturēšanai; 

12. pašvaldības īpašumā potenciāli iegūstamais zemesgabals 146 m2 platībā, kas atdalāms no 
īpašuma “Augstrozes 1”, ir pievienojams pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 
“Jaunbrieži – Garupes stac.”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 006 0762, sastāvā 
ietilpstošai zemes vienībai 4,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1383; 

13. ir izstrādājams vienots zemes ierīcības projekts gan privātpersonas īpašumam “Augstrozes 
1”, gan pašvaldības nekustama īpašuma “Jaunbrieži – Garupes stac.”, Carnikavas novads, 
sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1383; 

14. zemes īpašnieks piekrīt pārdot zemesgabalu pašvaldībai par nekustamā īpašuma vērtētāja 
04.03.2019. noteikto pirkuma maksu 20,68 EUR/m2; 

15. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pants 
nosaka, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības 
aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, 
izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai 



10 

transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis 
mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem; 

16. konkrētajā gadījumā īpašnieks piekrīt īpašuma pārdošanai, kā rezultātā pašvaldība iegūst 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamā īpašuma “Augstrozes 1”, 
Garciems, Carnikavas novadā, daļu, ja pašvaldība veic darbības tirgus cenas noteikšanai 
un sedz ar ceļa pārbūvei un komunikāciju izbūvei nepieciešamā zemesgabala atdalīšanu no 
īpašuma saistītos izdevumus (tai skaitā, bet ne tikai, zemes tirgus cenas noteikšana, zemes 
ierīcības projekta izstrāde, mērniecības pakalpojumi, Valsts zemes dienesta pakalpojumi, 
zvērināta notāra pakalpojumi, valsts un kancelejas nodevas); 

17. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  2. panta 
pirmā daļa nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai, šī likuma 3.panta 1.punkts -  ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 
mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 
un mantas izlietojumu; 

18. gadījumā, ja ar īpašnieku neizdotos vienoties par labprātīgu nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, un īpašums būtu jāatsavina piespiedu kārtā, uz atsevišķa likuma pamata, jau 
minētie īpašnieka izdevumi tiktu ieskaitīti kā zaudējumi un būtu ieskaitāmi īpašniekam 
izmaksājamās atlīdzības summā. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 
īpašuma atsavināšanas likuma 7.pants nosaka, ka institūcija atlīdzina zaudējumus, kas 
nekustamā īpašuma īpašniekam radušies šā īpašuma atsavināšanas procesā; 

19. ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldībai ir pamats segt lēmuma aprakstošās daļas 16.punktā 
minētos izdevumus. Atbilstoši Civillikuma 1771. pantam, zaudējums var būt vai nu tāds, 
kas jau cēlies, vai tāds, kas vēl stāv priekšā; pirmajā gadījumā tas dod tiesību uz atlīdzību, 
bet otrajā uz nodrošinājumu. 

 
I.Krastiņš norāda, ka lēmumprojekts no satiksmes drošības viedokļa ir atbalstāms. Pirmā ceļa 
posma rekonstrukcijas izmaksas sadārdzinājās dēļ ceļa gultnes stāvokļa. Aprunājoties ar 
būvniekiem, kas veica šos darbus, tika secināts, ka arī otra posma daļā ceļa grunts varētu būt vēl 
sliktākā stāvoklī un tā izmaksas varētu būt vēl lielākas. Šis lēmumprojekts ir secīgs – pirmais solis, 
bet vai beigās šis projekts nesadārdzināsies krietni vairāk, līdzīgi kā bija ar ceļa 1.posmu. Vai 
mēs, kā pašvaldība, esam gatavi maksāt tuvu miljonam par 500 m ceļa rekonstrukciju!? 
D.Mieriņa atbild, ka iepirkums ir bijis un, lai mainītu iepirkuma rezultāta kādas izmaksas, tad 
tam ir jābūt ar pamatojumu. Šobrīd mums tāda pamatojuma nav. Par to, kādā stāvoklī ir ceļš, jau 
pārliecinājāmies tad, kad tika veikta 1.posma rekonstrukcija. Ar jau esošo pieredzi par ceļa 
stāvokli rēķinājās arī šī posma būvnieki. 
J.Leja jautā, vai pašvaldība veica urbumus? 
D.Mieriņa atbild, ka tika veikti urbumi 2,5 – 3 m dziļumā. 
J.Leja norāda, ka apjomi bija krietni lielāki nekā paredzēti sākotnējās izmaksu tāmēs. Vai ceļa 
stāvoklis 10 gadu laikā nepasliktināsies – nav tāda pārliecība!? 
K.Bergmanis jautā vai šis lēmums ir saistīts ar būvniecību? 
G.Kozlovska atbild, ka ir izstrādāts projekts un tur parādās šie 146 m, kurus ir nepieciešams 
iegādāties, lai šo ceļu uzbūvētu un projektu realizētu. 
K.Bergmanis jautā, vai var projektēt uz svešas zemes? 
D.Mieriņa atbild, ka nevar, bet pirms projektēšanas bija sarunas ar īpašnieku, ka viņš atļaus 
iegādāties tik cik būs nepieciešams, lai iztaisnotu šo ceļa līkumu. Izpildes termiņi ir īsi, lai šo 
projektu izstrādātu. 
G.Kozlovska papildina, ka projektēšanas laikā ar zemes īpašnieku šīs darbības tika saskaņotas, 
ka nepieciešamības gadījumā šī zemes daļa pašvaldībai tiek pārdota. 
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Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punktu un 21.panta 
otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes 
ierīcības likuma 5.panta 1. un 3.punktu, 6.pantu un 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, kā arī 
saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi 
un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un Finanšu un budžeta komitejas 
13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš), PRET” 3 balsīm 
(J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa), “ATTURAS” 2 balsīm (G.Dzene, K.Bergmanis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Iegādāties sabiedrības vajadzību nodrošināšanai Carnikavas novada pašvaldības īpašumā 
no nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 1218, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1218, 0,2337 
ha platībā atdalāmu zemesgabalu 146 (viens simts četrdesmit seši) kvadrātmetri platībā, 
kas nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās 
pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu, proti, ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, t.sk., pašvaldības ceļa “Jaunbrieži – 
Garupes stac.” pārbūvei un komunikāciju izbūvei, ekspluatācijai un uzturēšanai) 
īstenošanai, par pirkuma maksu 20,68 EUR (divdesmit eiro un 68 centi) par zemesgabala 
vienu kvadrātmetru. Iegādājamā zemesgabala platība var tikt precizēta pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Jaunbrieži – 
Garupes stac.”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 006 0762, sastāvā ietilpstošās 
zemes vienības 4,32 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1383, zemes ierīcības 
projekta izstrādi, atbilstoši zemes vienību robežu pārkārtošanas shēmā (pielikums) 
norādītajam, paredzot lēmuma 1.punktā norādītās, no nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, 
Garciems, Carnikavas nov., atdalāmās zemes vienības daļas 146 kvadrātmetri platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) pievienošanu 
pašvaldības nekustamam īpašumam – “Jaunbrieži – Garupes stac.”, Carnikavas novads. 

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā norādītais zemes ierīcības projekts izstrādājams ar 
nosacījumu, ka vienlaikus tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts privātpersonai piederoša 
nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 1218, sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 008 1218, 
paredzot no tās atdalāmas zemes vienības daļas 146 kvadrātmetri platībā (vairāk vai mazāk, 
cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kas nepieciešama pašvaldības 
autonomās funkcijas (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu) veikšanai, 
pievienošanu Carnikavas novada pašvaldības nekustamam īpašumam - “Jaunbrieži – 
Garupes stac.”, Carnikavas novads. 

4. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala novērtēšanu, 
zemes ierīcības projekta saskaņošanu, izstrādi un apstiprināšanu, zemes instrumentālo 
uzmērīšanu dabā un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tai skaitā, notāra 
pakalpojumi, valsts un kancelejas nodevas. 

5. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Būvvaldei organizēt lēmumā norādīto 
nekustamo īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi. 

6. Noslēgt no nekustama īpašuma “Augstrozes 1”, Garciems, Carnikavas nov., atdalāmā un 
lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..], deklarētā 
adrese: [..], par lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala iegādi. 

7. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc lēmuma 5.punktā norādītā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas, lēmuma 1.punktā 
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norādītā zemesgabala kadastrālās uzmērīšanas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datu aktualizācijas sagatavot un saskaņot ar [..], personas kods [..], 
zemesgabala pirkuma līgumu, ņemot vērā zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteikto atdalītā 
zemesgabala platību. 

8. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala iegādes izdevumus no pašvaldības 
2019.gada budžeta programmas „Nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai”. 

9. Apmaksāt lēmuma 4.punktā norādītos izdevumus no pašvaldības 2019.gada budžeta 
programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

10. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu līdz ar visiem dokumentiem, 
kuri uz to attiecas. 

11. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 
papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada 
p/a „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc pašvaldības 
īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu nostiprināšanas 
zemesgrāmatā. 

12. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītā pašvaldības īpašumā iegādātā zemesgabala uzturēšanai no pašvaldības 
2019.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

13. Noteikt atbildīgos par: 
13.1. lēmuma 5.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Būvvaldes teritorijas 

plānotāju, 
13.2. lēmuma 7. un 11.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
13.3. lēmuma 8. un 9.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas vadītāju, 
13.4. lēmuma 12.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
14. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
5. § 

Par zemes Nēģu ielā 58D, Carnikavā, Carnikavas nov. nomu  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, E.Burģelis, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē 19.02.2019. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. S/371, par apbūvēta zemesgabala Nēģu ielā 58D, Carnikavā, Carnikavas nov. 
domājamās daļas (240/7602) nomu samērīgi savai ēku (būvju) nekustamā īpašuma domājamai 
daļai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000216222 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 
(tiesneses Ineses Bērzkalnes 23.02.2018. lēmums, žurn. Nr. 300004552230) zemes vienības 
0,2159 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0932 Nēģu ielā 58D, Carnikavā, 
Carnikavas nov. 240/7602 domājamās daļas. 

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000170392 iesniedzējai pieder (tiesneses Skaidrītes 
Temļakovas 26.01.2017. lēmums, žurn. Nr. 300004277918) darījuma rezultātā iegūta 
(02.12.2016. pirkuma līgums) ēku (būvju) nekustamā īpašuma (kadastra numurs 8052 504 
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0932), sastāvoša no trīs garāžu ēkām (kadastra apzīmējumi 8052 004 0626 007; 8052 004 
0626 009; 8052 004 0626 010) 240/7602 domājamās daļas. Ēkas saistītas ar zemes vienību  
ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0932. 

3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta (Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi) ceturtā daļa noteic, 
ka par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, 
noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma 
vai iznomājama citai personai. 

4. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” paredz:  
4.1. 5.punkts - Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro; 
4.2. 6.punkts - Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. 
Apbūves tiesīgais papildus apbūves tiesības maksai maksā apbūves tiesības piešķīrējam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz apbūvei 
nodoto zemesgabalu; 

4.3. 7.punkts - Apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi; 

4.4. 8.punkts - Par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. Nomas līgumu 
slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 
attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 
normatīvie akti; 

4.5. 15.punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar maksāšanas 
paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienu vai nomas līguma noslēgšanas dienu. Maksa 
par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu līdz maksāšanas paziņojuma vai rēķina 
nosūtīšanas dienai vai nomas līguma noslēgšanas dienai tiek noteikta saskaņā ar šīs 
nodaļas prasībām, nepiemērojot šo noteikumu 5. un 22. punktu; 

4.6. 17.punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). 

5. Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” /zaudējuši spēku 30.06.2018./ 7.2 punkta izpratnē, sākot ar 2013.gada 
1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā, sākot ar 2014.gada 1.janvāri - apbūvēta 
zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 
7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.  

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par zemes vienības 0,2159 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 004 0932, Nēģu ielā 58D, Carnikavā, Carnikavas nov. 240/7602 
domājamo daļu nomu ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no līguma parakstīšanas 
dienas. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro 
gadā, sākot ar nomas līguma noslēgšanas dienu.  

3. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par maksas par faktisko zemesgabala lietošanu samaksu, 
sākot no īpašuma tiesību iegūšanas dienas (26.01.2017.) līdz nomas līguma noslēgšanas 
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dienai. Maksu par zemesgabala faktisko lietošanu aprēķināt saskaņā ar faktiskās lietošanas 
periodā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
5. Atbildīgā par lēmuma 3.punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 08.04.2019. 
6. Atbildīgā par nomnieka uzaicināšanu parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku 

(ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas) – Administratīvās nodaļas 
vadītāja. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

6. § 
Par izdevumu, kas saistīti ar pašvaldības projekta “Karlsona parka būvniecība – sporta, 
atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” nodošanu p/a “Carnikavas 

Komunālserviss” 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: E.Buģelis, I.Krastiņš, I.Lulle, G.Dzenis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Pamatojoties uz iepirkuma “”Karlsona parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju 

ielas rekonstrukcija” un “Karlsona parka” saimnieciskā zona” būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība” (ID Nr.CND 2015/10): 
1.1. 2015.gada 09.jūlij ā Carnikavas novada dome noslēdza līgumu Nr.02-14.6/15/106 ar 

SIA “BM-projekts” par  augstāk minētā būvprojekta būvprojektu izstrādi atbilstoši 
projektēšanas uzdevumiem. Apmaksa 31 453.95 eiro tika veikta 2016.gada 
21.decembrī. 

1.2. 2017.gada 06.jūnijā Carnikavas novada dome noslēdza līgumu Nr.02-14.6/17/94 ar SIA 
“BM-projekts” par  augstāk minētā būvprojekta autoruzraudzību 242 eiro apmērā. 
Apmaksa tika veikta 2017.gada 9.novembrī. 

2. Bez tam 2018.gada oktobrī AS “Sadales tīkls” pašvaldības projekta  “”Karlsona parka” 
sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” un “Karlsona parka” 
saimnieciskā zona” ietvaros veica Elektropgādes tīklu pārcelšana Torņu, Aizvēju un Dangu 
ielās, Garciemā, Carnikavas novadā, kā rezultātā Carnikavas novada domei radās izdevumi 
9366.95 eiro apmērā. 

3. Ņemot vērā to, ka p/a „Carnikavas Komunālserviss” īstenoja augstāk minēto projektu, 
Carnikavas novada dome nodod, bet p/a „Carnikavas Komunālserviss” pieņem izdevumus 
41 062.90 eiro apmērā. 

 
E.Burģelis jautā, kā tas ir “jānodod izdevumi” – aģentūrai ir j āpārņem materiālā vertība vai 
darbs? 
I.Lulle atbild, ka tie ir bilances izdevumi – būvniecība ir p/a “Carnikavas Komunālserivss” 
budžetā, bet finansēja Carnikavas novada dome.  
G.Dzenis papildina, ka projekta pasūtītājs bija Carnikavas novada dome, bet būvniecību veica - 
p/a “Carnikavas Komunālserivss”. Lai nebūtu dalītās izmaksas, tad visas saliek kopā – aģentūras 
pusē. 
I.Krastiņš komentē, ka šis ir kārtējais lēmumprojekts, kur dome aģentūrai apsaimniekošanā nodod 
kādu objektu. Vai p/a “Carnikavas Komunālserivss” budžetā ir paredzēti l īdzekļi teritorijas 
apsaimniekošanai?! Aicina nākošajā reizē pie šādiem lēmumiem pievienot apsaimniekošanas 
plānus – kādus darbus aģentūrai tur būtu jāveic.  

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
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2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, kā arī saskaņā 
ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un Finanšu un budžeta komitejas 
13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Carnikavas novada dome nodod, bet p/a „Carnikavas Komunālserviss” pieņem izdevumus 
41 062.90 eiro apmērā, kas saistīti ar Carnikavas novada pašvaldības projekta “”Karlsona 
parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” un “Karlsona 
parka” saimnieciskā zona” īstenošanu. 

2. Administrācijas Finanšu vadības nodaļai saistībā ar lēmuma 1.punktā minēto veikt 
nepieciešamās procedūras un izmaiņas grāmatvedības dokumentos. 

3. Noteikt atbildīgos par lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

7. § 
Par Carnikavas Novadpētniecības centra iestāšanos Latvijas Muzeju Biedrībā 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, G.Dzenis, J.Leja 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka pašvaldības pienākums 

ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 
2. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam  2.1.punkts par Carnikavas 

novada vērtībām nosaka kultūrvēsturisko mantojumu. Prioritātes IP4_3 “Kultūras 
mantojums”, uzdevums U4.3.1: “Kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana, attīstīšana 
un izmantošana”. 

3. Carnikavas novadpētniecības centra (turpmāk tekstā – Carnikavas NC) Nolikuma 9.punkts 
nosaka, ka “Novadpētniecības centra mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides uzturēšana 
Carnikavas novadā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūrvēsturiskās izpratnes 
veidošana un popularizēšana sabiedrībā”.  

4. Latvijas Muzeju Biedrība (turpmāk tekstā - LMB) ir dibināta 1992. gadā, esošie statūti 
apstiprināti 2014. gada 20. februārī. LMB statūtu punkts 10.1 nosaka, ka LMB veido 
kolektīvie biedri – muzeji un tiem pielīdzinātas iestādes, Carnikavas NC atbilst iepriekš 
minētajam statusam.  Pašlaik LMB veido 106 biedru, tajā skaitā 6 pētniecības un kultūras 
centri un 12 Latvijas Piekrastes muzeju apvienības biedri, kurā darbojas arī  Carnikavas NC. 

5. Neskatoties uz to, ka kopš Carnikavas NC dibināšanas līdz šim brīdim Carnikavas NC nav 
LMB institucionālais biedrs, LMB valdes locekļi kopš 2016. gada laipni aicināja Carnikavas 
NC piedalīties LMB izglītojošos pasākumos un citās muzeju jomu ar tūrisma veicinošās 
akcijās, - ar šo rīcību apliecinot, ka Carnikavas NC darbojas saskaņā ar ICOM (Starptautiskā 
muzeju padome) profesionālās ētikas principiem un ir uz attīstību virzīta institūcija.  

6. Iestāšanos LMB ļaus piedalīties LMB vairākos esošajos un nākotnes projektos, popularizēt 
Carnikavas novada kultūrvēsturiskās vērtības Latvijas un starptautiskajā līmenī.  

7. Lai kļūtu par Biedrības biedru, ir jāiesniedz brīvas formas pieteikums valdei. Valde apkopo 
dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu.  Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt 
pieteicēju par LMB biedru, jaunajam biedram ir jāiemaksā biedru nauda noteiktajā apmērā 
un kārtībā.  



16 

8. Saskaņā ar 2015. gada 12. februāra kopsapulces lēmumu Latvijas Muzeju biedrības biedru 
naudas gada maksājumi, muzejiem, kuros strādā līdz 5 darbiniekiem, ir – 20,00 EUR, kas 
atbilst Carnikavas NC darbinieku skaitam. 

 
E.Burģelis jautā vai šis lēmums paredz, ka tomēr tiks piešķirts muzeja statuss? 
D.Mieriņa atbild, ka šobrīd nē, jo muzeja statuss paredz ļoti daudz formālu lietu, kas ir jāizdara 
– krājumu kartotēka, sistematizācija, glabātuve u.c. lietas. Šobrīd pašvaldība to reāli nevar izdarīt, 
bet nākotnē par to var domāt.  
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. 
gadam, Prioritātes IP4_3 “Kultūras mantojums”, uzdevumu U4.3.1: “Kultūras mantojuma 
apzināšana, saglabāšana, attīstīšana un izmantošana”, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī ņemot vēra Carnikavas NC līdzšinējo 
darbību, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas Novadpētniecības centra (Carnikavas novada pašvaldības, reģistrācijas 
numurs 90000028989, iestādes “Centrālā administrācija” Izglītības un kultūras nodaļas 
struktūrvienība) iestāšanos Latvijas Muzeju biedrībā, reģistrācijas 40008003240, juridiskā 
adrese: Madonas nov., Madona, Skolas iela 12, LV-4801. 

2. Uzdot Carnikavas Novadpētniecības centra vadītājai līdz 01.04.2019. sagatavot iesniegumu 
par iestāšanos Latvijas Muzeju biedrībā, reģistrācijas numurs 40008003240,  juridiskā  
adrese: Skolas iela 10A, Madona, LV – 4810. 

3. Finansējumu biedru naudai 20.00 EUR gadā paredzēt no 2019.gada pašvaldības budžeta, 
Carnikavas Novadpētniecības centram paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes prasmju pieteikšanu iekļaušanai Nacionālajā 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka pašvaldības pienākums 
ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

2. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam punktā 2.1.kā viena no 
Carnikavas novada vērtībām noteikta  zvejniecība, tajā skaita arī nēģu zveja, ka arī 
nemateriālais kultūras mantojums. Prioritātes IP4_3 “Kultūras mantojums”, uzdevums 
U4.3.1: “Kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana, attīstīšana un izmantošana” un 
aktivitāte”, A4.3.1.2. “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un uzturēšana”.  

3. Saskaņā ar Nemateriālā kultūras mantojuma likuma 4.panta ceturto daļu Nemateriālā 
kultūras mantojuma (turpmāk tekstā – NKM) elementa iekļaušanu Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā var pieteikt ikviena attiecīgā nemateriālā kultūras mantojuma elementa 
saglabāšanā ieinteresēta persona (piemēram, kopiena, nevalstiska organizācija, pašvaldība, 
cita persona).  

4. Pieteikuma iesniegšanu NKM sarakstam katru gadu izsludina Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs. 2019. gadā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijs. Pieteikšanās NKM 
sarakstam notiek divus gadus. 2017. gadā NKM padome sadarbībā ar ekspertiem sarakstam 
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izvirzīja sešus elementus,  savukārt 2018. gadā iekļaušanai sarakstā apstiprinātas astoņas 
vērtības.  

5. Konstatēts, ka līdz šim Carnikavas Novada dome, kā arī vietējā kopiena veic vairākus ar 
Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes tradīcijas saglabāšanas un popularizēšanas 
pasākumus: 2015. gadā “Carnikavas nēģi” iek ļauti Carnikavas nēģi iekļauti Eiropas 
Savienības (ES) nacionālo produktu reģistrā (Nr.: LV-PGI-0005-01153 – 11.9.2013). Kopš 
2001. gadā novadā tradicionāli tiek svinēti Nēģu svētki, kas veicina Nēģu ķeršanas un 
apstrādes atpazīstamību Latvijas un pasaules mēroga. 2012. gadā izveidotajā Carnikavas 
Novadpētniecības centrā veidojas nēģu ķeršanas un apstrādes tradīcijām veltītā ekspozīcija 
utt.  

6. Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes prasmju iekļaušana Nacionālajā NKM sarakstā 
veicinās Carnikavas novada atpazīstamību un palīdzēs izmantot ES finanšu instrumentus 
novada attīstības projektos.  

 
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 

programmu 2015. – 2021. gadam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Pieteikt Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes prasmes iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. 

2. Uzdot Carnikavas Novadpētniecības centra vadītājai līdz 14.06.2019. sagatavot pieteikumu 
Carnikavas nēģu ķeršanas un apstrādes prasmes iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

9. § 
Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē saņemts pašvaldības iestādes “Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skola” (turpmāk – CMMS) direktora 07.02.2019. iesniegums (reģ.Nr.S/293) ar lūgumu izveidot 
dežuranta amata vietu iestādē.  

Nolūkā nodrošināt CMMS telpās iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nepieļaut 
nepiederošu personu iekļūšanu iestādes telpās, regulēt audzēkņu un vecāku plūsmu, kārtības 
uzturēšanu garderobē, kā arī materiālo vērtību saglabāšanu, ir nepieciešams izveidot jaunu amata 
vietu “ēkas dežurants”. 
 
A.Deniņa jautā, kāpēc šis amats netiek veidots no 1.aprīļa? 
G.Kozlovska atbild, ka lēmumprojekts tika sagatavots ar 1.aprīli, bet skolas direktors lūdza šo 
amatu atvērt no 1.septembra, jo vasaras mēnešos skolā nav vajadzīgs dežuranta amats. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta ceturto daļu un 
11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 
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institūciju amatu katalogs” 21.punktu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 
kārtību”,  saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot no 01.09.2019. līdz 31.12.2019. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā amatu “ēkas 
dežurants” (profesijas kods 9629 05), normālais darba laiks, amata saime 4.IA, mēnešalgu 
grupa 4, mēnešalga 430,00 euro.  

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus segt no Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolas budžeta līdzekļiem. 

3. Apstiprināto amata likmi iekļaut CMMS amatu un mēnešalgu sarakstā. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – CMMS direktoru. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
10. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/9 “Grozījums Carnikavas novada domes 2008. gada 
16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1  „Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz 

informat īvajiem stendiem Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu  
Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/9 “Grozījums Carnikavas novada 

domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 “Par informatīvo paziņojumu 
izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties 
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2019/9 “Grozījums Carnikavas novada domes 
2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 “Par informatīvo paziņojumu 
izvietošanu uz informatīvajiem stendiem 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.  
 

11. § 
Par instrukcijas Nr. INA/2019/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010.gada 
22.decembra instrukcijā Nr. 63 „Dokumentu aprite Carnikavas novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Garenčiks, I.Lulle, I.Krastiņš 
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Ņemot vērā likuma “Oficiālās elektroniskās adreses likums” (turpmāk - likums) 
piemērošanu pašvaldības dokumentu apritē, kā arī personāluzskaites programmas ieviešanu 
personāla dokumentu pārvaldībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus pašvaldības dokumentu 
aprites kārtībā, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome)  konstatē: 

1. nodrošinot E-adreses  likuma normu ieviešanu pašvaldībā (pašvaldības iestādēs: Domē, 
Carnikavas pamatskolā, Bāriņtiesā, Sociālajā dienestā, pirmsskolas izglītības iestādē 
“Riekstiņš”, Mūzikas un mākslas skolā, pašvaldības aģentūrā “Carnikavas 
Komunālserviss”), ir izveidotas oficiālās E-adreses un aktivizēti E-adrešu konti drošai un 
uzticamai elektroniskai saziņai un elektronisko dokumentu apritei starp valsts iestādēm un 
privātpersonām; 

2. ar 01.01.2019. Domē ieviesta resursu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēmas 
“Horizon” Personāla modulis (turpmāk – Personāla modulis) un tuvākajā laikā programmas 
ietvaros plānots ieviest darbinieku pašapkalpošanās portālu (VISMA HoP), kas ievērojami 
samazinās papīra dokumentu (iesniegumu, rīkojumu) radīšanu un to uzglabāšanu, kā arī 
nodrošinās ātrāku informācijas apriti personāla dokumentu apstrādē.  

 
K.Bergmanis jautā, vai šajā instrukcijā ir iekļauts punkts par ierobežotas pieejamības 
informācijas apriti? Vai ir noteikti dokumenti, kuriem ir ierobežotas pieejamības statuss? 
R.Garenčiks atbild, ka šajā instrukcijā tas nav paredzēts. 
I.Lulle  papildina, ka par ierobežotas pieejamības dokumentiem un to apriti būs jāizdod atsevišķa 
instrukcija. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un 
budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” 2 balsīm (J.Leja, D.Kozlovskis), “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt instrukciju Nr. INA/2019/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010.gada 
22.decembra instrukcijā Nr.63 „Dokumentu aprite Carnikavas novada pašvaldībā” 
(pielikumā). 

2. Instrukcija stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. 
 

12. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku 

(amatu un mēnešalgu) sarakstā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja, I.Krastiņš 
 

Pamatojoties uz Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par 
nepieciešamību veikt izmaiņas Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbinieku sarakstā, Carnikavas 
novada dome konstatē: 

1. Informācijas tehnoloģiju pārvaldību pašvaldībā nodrošina trīs darbinieki - nodaļas vadītājs 
(1 likme), informācijas sistēmu administrators (0,8 likme), datortīklu un datorsistēmu 
administrators (1 likme); 

2. Informācijas tehnoloģiju nodaļas (turpmāk - IT nodaļa) darba procesā pierādījies, ka 
informācijas sistēmu administratora amata aprakstā noteiktais un arī faktiski veicamais darba 
pienākumu apjoms ir tāds, ka tos kvalitatīvi un savlaicīgi veikt pašreizējās likmes ietvaros 
nav iespējams un, jāņem vērā specifiskie darba apstākļi, kad bieži vien amata pienākumi 
jāveic sadarbībā ar pārējiem IT nodaļas kolēģiem, kā arī, lai nodrošinātu nodaļas vadītāja 
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aizvietojamību tā prombūtnes laikā, ir nepieciešams izveidot pilnu informācijas sistēmu 
administratora amata likmi; 

3. 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; 

4. Amatus klasificē un mēnešalgu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. 
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un  noteikumu 
Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktam; 

 
I.Krastiņš jautā, kāda ir vajadzība palielināt likmi? 
D.Mieriņa atbild, ka uz 0,8 slodzi ir grūti atrast darbinieku, kā arī darba apjoms ir pietiekoši liels, 
lai strādātu veselu slodzi.  
 

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 dome var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku 
atlīdzību, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
darbinieku (amatu un mēnešalgu) sarakstā:    
a. likvid ēt amatu IT nodaļā “informācijas sistēmu administrators”, nepilns darba laiks (0,8 

likme), amata saime 19.3IIIA, mēnešalgu grupa 13, mēnešalga 1238,00 euro ar 
31.03.2019.; 

b. izveidot amatu IT nodaļā “informācijas sistēmu administrators”, normālais darba laiks, 
amata saime 19.3IIIA, mēnešalgu grupa 13, mēnešalga 1547,00 euro ar 01.04.2019. 

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

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

4. Atbildīgie par lēmuma 2.punktā minēto – administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāja, 
par lēmuma 3.punktā minēto – administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   
 

13. § 
Par iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: D.Kozlovskis, K.Bergmanis, G.Dzenis, G.Miglāns, I.Krastiņš, E.Burģelis, 
J.Kozlovskis, J.Leja, R.Garenčiks, I.Lulle, E.Vīksne, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Atbilstoši 2017.gada 20.decembra plāna Nr. INA/2017/30 “Carnikavas novada pašvaldības 

vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plāns 2018.gadam” (apstiprināts 
ar domes 20.12.2017. lēmumu (protokols Nr.26, 7.§) 1.13.punktam, pašvaldības 
izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem jāizstrādā jauns plāns nākamajam periodam;  
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2. Saskaņā ar Iekšējā audita likuma 4.pantu, atvasinātas publiskas personas iestādēs 
jānodrošina Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, tās pārraudzība un uzlabošana; 

3. Iekšējās kontroles sistēma Iekšējā audita likuma 1.panta 5.punkta izpratnē ir risku vadības, 
kontroles un pārvaldības pasākumu kopums, kura uzdevums ir nodrošināt iestādes mērķu 
sasniegšanu, efektīvu darbību, aktīvu aizsardzību, pārskatu ticamību un darbības atbilstību 
tiesību aktiem. Vieni no iekšējās kontroles sistēmas riskiem ir korupcijas un interešu 
konflikta riski. 

4. Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai 
nosaka Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 “Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 
publiskas personas institūcijā” (turpmāk – MK 630). 

5. Ņemot vērā “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (apstiprinātas ar 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 2018. gada 31. janvāra 
rezolūciju), institūcijas vadītājs pēc izvēles iekļauj jau esošajā iekšējās kontroles sistēmā MK 
630 pamatprasības, vai izstrādā atsevišķu Pretkorupcijas pasākumu plānu. Pretkorupcijas 
pasākumu plānu, kas izstrādāts saskaņā ar šīm vadlīnijām, var noteikt kā ierobežotas 
pieejamības informāciju. 

6. Ar domes priekšsēdētājas 2019.gada 4.marta rīkojumu Nr.01-7.1/22 izveidota darba grupa 
iekšējās kontroles sistēmas plāna un pretkorupcijas plāna izstrādei. Darba grupai uzdots līdz 
2019.gada 3.maijam, ņemot vērā  MK 630, “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas 
pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas 
institūcijā”, citus normatīvos aktus un metodiskos materiālus: 
a. izstrādāt atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības iestāžu pretkorupcijas pasākumu 

plānu korupcijas risku novēršanai (izņemot, pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 
Komunālserviss”); 

b. atbilstoši izstrādātajam pretkorupcijas pasākumu plānam un pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” pretkorupcijas pasākumu plānam, pārstrādāt 2019.gada 
23.janvāra plāna “Carnikavas novada pašvaldības vadības un iekšējās kontroles sistēmas 
ieviešanas pasākumu plāns 2019.gadam” projektu. 

7. Pēc darba grupas ziņojuma par uzdevuma izpildi saņemšanas tiks izstrādātas Pretkorupcijas 
pasākumu plāna un Iekšējās kontroles sistēmas plāna gala redakcijas un iesniegtas 
apstiprināšanai domei. 

8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir atceļami ar iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu saistītie 
izpilddirektora rīkojumi: 
8.1. 2019.gada 15.janvāra rīkojums Nr.01-7.1/5 “Par pretkorupcijas pasākumiem”, jo darba 

grupas valsts pārvaldē tiek izveidotas kāda jautājuma padziļinātai izpētei, ar 
padomdevēja tiesībām, tās atzinumiem, ziņojumiem un lēmumiem ir rekomendējošs 
raksturs. Darba grupai nevar deleģēt MK 630 un citos normatīvajos aktos noteiktās 
uzraudzības, kontroles funkcijas un atbildību, kā arī, darba grupa nevar dot saistošus 
rīkojumus pašvaldības amatpersonām. Turklāt konkrētās darba grupas locekļiem nevar 
uzdot veikt šīs darbības attiecībā uz sevi, jo tas nostāda darba grupas locekļus interešu 
konflikta situācijā.  

8.2. 2019.gada 5.februāra rīkojums Nr.01-7.1/13 “Par Carnikavas novada pašvaldības 
vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plāna 2019.gadam 
apstiprināšanu”, jo dome pašvaldības izpilddirektoram nav piešķīrusi deleģējumu 
apstiprināt iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plānu, līdz ar to dome ir tā 
institūcija, kura atbilstoši Iekšējā audita likuma un MK 630 nosacījumiem ir tiesīga 
apstiprināt Pretkorupcijas pasākumu un Iekšējās kontroles sistēmas plānu. Iestāžu 
vadītājiem un pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam 
ir tiesības izstrādāt atsevišķus, uz iestādēm attiecināmus iekšējās kontroles sistēmas 
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plānus, taču šiem plāniem sākotnēji j āatbilst augstākstāvošas institūcijas apstiprinātajam 
plānam. 

8.3. 2019.gada 5.februāra rīkojums Nr.01-7.1/14 “Par darba plāna “Carnikavas novada 
Centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu darba plāns 
2019.gadam” sagatavošanu”, jo minētais rīkojums izdots, pamatojoties uz 2019.gada 
5.februāra rīkojumu Nr.01-7.1/13 “Par Carnikavas novada pašvaldības vadības un 
iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plāna 2019.gadam apstiprināšanu”, 
kura izdošana nav tiesiski pamatota (lēmuma 8.2.punkts). 

 
D.Kozlovskis jautā no kādiem darbiniekiem tika veidota šī darba grupa? 
D.Mieriņa atbild, ka darba grupas sastāvā bija pašvaldības izpilddirektors Raimonds Garenčiks, 
kā vadītājs un locekļi ir – Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle, Juridiskās nodaļas 
vadītāja Ilona Gotharde un Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska. Kā arī 
izpilddirektors var pieaicināt vēl papildus locekļus. 
D.Kozlovskis jautā, kāpēc darba grupas sastāvā nav pārstāvis no p/a “Carnikavas 
Komunālserivss”? 
D.Mieriņa atbild, ka aģnetūrai jau ir izstrādāts savs pretkorupcijas plāns. Kopš 2018.gada ir 
izstrādāts KNAB vadlīnijas plāna izstrādei. Plānam ir jābalstās uz riskiem un tos ir jāizvērtē, un 
to var darīt dažādi, bet jebkurā gadījumā atbildību uzņemas iestāde. 
K.Bergmanis jautā, kad tika apstprināts p/a “Carnikavas Komunālserivss” pretkorupcijas plāns? 
G.Dzenis atbild, ka plāns tika izstrādāts 2017.gadā. 
K.Bergmanis jautā, vai p/a “Carnikavas Komunālserivss” plāns ir izstrādāts atbilstoši 2018.gada 
KNAB vadlīnijām? 
G.Dzenis atbild, ka KNAB izstrādātā vadlīniju anotācija publiski pieejama jau bija 2017.gadā, 
tādēļ aģentūras izstrādātais plāns ir atbilstošs. Plānu apstiprina 3 gadiem un jau pašlaik tiek 
strādāts pie plāna aktualizācijas. 
K.Bergmanis norāda, ka šajā lēmumprojektā ir minēts, ka Carnikavas novada  pašvaldības 
vadības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas pasākumu plāns 2019.gadam ir jāizstrādā 
atbilstoši izstrādātajam pretkorupcijas pasākumu plānam un pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
Komunālserviss” pretkorupcijas pasākumu plānam. Bet nav redzams nekāds rīkojums attiecībā uz 
aģentūru, ka viņiem šāds plāns būtu jāizstrādā, ko izdod pašvaldības priekšsēdētāja. 
 
Deputāti diskutē par p/a “Carnikavas Komunālserivss” apstiprināto pretkorupcijas plānu. 
 
K.Bergmanis jautā, vai var iepazīties ar aģentūras izstrādāto pretkorupcijas plānu, kam ir 
noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss? 
G.Dzenis norada, ka plāns ir iesniegts pašvaldības izpilddirektoram. 
I.Krastiņš komentē, ka deputātiem ir pienākums un tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, kas 
saistās ar domes lēmumu izpildi. Šādā gadījumā deputātiem bija jāiepazīstas ar aģentūras 
izstrādāto pretkorupcijas plānu. Lūgums atsūtīt šo plānu. Tālākā atbildība par plāna izplatīšanu 
utt. ir deputātu pašu atbildība. 
D.Mieriņa uzdod G.Dzenim deputātus iepazīstināt ar 2017.gada izstrādāto plānu. 
K.Bergmanis norāda, ka lēmumprojektā minētais punkts par izpilddirektora deleģējuma 
piešķiršanu nav patiess, jo šādas izpilddirektora funkcijas ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”. 
D.Mieriņa norāda, ka izpilddirektoram nav konkrēti šāds deleģējums piešķirts, jo nevar pats sev 
kaut ko uzdot, kontrolēt un izpildīt. To var izdarīt tikai dome. 
K.Bergmanis jautā, kāpēc lēmumā ir atsauce uz Iekšējā audita likumu? 
E.Vīksne atbild, ka lēmumprojekta izstrādē ir pielietota sistēmiskā interpretācijas metodika, kas 
paredz noskaidrot tiesību normu jēgu saistībā ar citām tiesību normām, izmantojot analoģiju.  
 
Deputāti diskutē par izstrādātā lēmumprojekta lietderīgumu. 
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J.Kozlovskis jautā K.Bergmanim, kāds ir viņa mērķis saistībā ar šo lēmumu? Tā atcelšana? 
K.Bergmanis atbild, ka izpilddirektors ir izdevis rīkojumu, savukārt domes priekšsēdētāja pēc 
mēneša arī ir izdevusi tieši tādu pašu rīkojumu, izmainot tikai darba grupas sastāvu un nosakot 
termiņu. Domes priekšsēdētāja ir paredzējusi, ka šie abi plāni ir jāsavieno vienā. Iekšējās 
kontroles plāns nav apstiprināts tikai tāpēc, ka pretkorupcijas plāns nav izstrādāts atbilstoši 
vadlīnijām. Uz doto brīdi ir atcelts kontroles plāns, bet kontrole ir izpilddirektora pienākums, kā 
to paredz likums “Par pašvaldībām”. Pašlaik tiek viss atcelts tikai tāpēc, ka nav sagatavota viena 
komponente (pretkorupcijas plāns).  
I.Krastiņš komentē, ka no pašvaldības pārvaldības viedokļa ir ļoti netālredzīgi apstādināt visu 
kontroles plānu tikai tāpēc, ka iztrūkst viens elements. Šis lēmumprojekts un iesaistītie darbinieki 
ir ar vienu mērķi – “ieilgušais” konflikts ar tiesvedībām starp domi un izpilddirektoru. Deputāts 
uzskata, ka šis lēmumprojekts ir vēl viens arguments uz kura pamata tālāk turpināsies šīs 
tiesvedības. Šis ir nelietderīgs lēmums, kas prasīs lielu darbinieku resursu un iedzīvotājiem 
nesniegs nekādu labumu. 
K.Bergmanis ierosina izdot rīkojumu un noteikt termiņu, lai p/a “Carnikavas Komunālserivss” 
varētu savu plānu izstrādāt atbiltoši KNAB vadlīnijām un lai darba grupa varētu izstrādāt 
Carnikavas novada domes pretkorupcijas plānu. 
D.Mieriņa atbild, ka šajā situācijā juristi izvērtēs kāda veida rīkojumu izdot un tāds arī tiks izdots. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 
21.punktu, kā arī nepieciešamību pilnveidot pašvaldības iekšējās kontroles sistēmu, tajā skaitā, 
izveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, atbilstoši 
Iekšējā audita likuma, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,  
Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas 
institūcijā” u.c. attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 67.panta ceturto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 13.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 7 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns), PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), “ATTURAS” nav balsīm,  

Carnikavas novada domes lēmumprojekts netiek apstiprināts. 
 

14. § 
Par bērnu skaitu un vecumu pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” grupās 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk – 

pirmsskola) vadītājas I. Melkinas ziņojumu Carnikavas novada dome konstatē: 
1. ar Izglītības likuma 4. pantu noteikts izglītības obligātums no piecu gadu vecuma, Vispārējā 

izglītības likuma 20.¹ panta pirmo daļu noteikts, ka bērniem no piecu gadu vecuma 
pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta un ar 20.¹ panta otro daļu noteikts, ka 
pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma 
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei; 

2. Izglītības likuma 21.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā 
nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada 
vecuma; 

3. bērnu rindā uz Carnikavas novada pašvaldības pirmskolām reģistrēti aptuveni 50 
(piecdesmit) izglītības obligātuma vecumā esoši bērni; izglītības obligātums iestājas 
š.g.1.septembrī; 
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4. lai nodrošinātu bērnu uzņemšanu iestādē atbilstoši vispārējai rindas kārtībai saskaņā ar 
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2017/15 “Kārtība, kādā Carnikavas 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” un, lai informētu 
vecākus par bērnu uzņemšanu iestādē no š.g. 1.septembra, nepieciešams noteikt bērnu skaitu 
un vecumu pirmsskolas bērnu grupās.  

 
Pamatojoties uz visu iepriekšminēto, 17.09.2013. MK noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu” 19.punkta nosacījumiem, pašvaldības, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. Punktu, kā arī, lai lietderīgi izmantotu 
Carnikavas novada pašvaldības 2019. gada budžetu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt bērnu grupu numerāciju, bērnu skaitu un vecumu pirmsskolas izglītības iestādē 
„Riekstiņš” bērnu grupās (pielikums). 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja.  
3. Ar 01.09.2019. spēku zaudē 21.03.2012. Carnikavas novada domes lēmums „Par bērnu 

grupu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš””” (protokols Nr.6, 3.§). 
 

Pielikums 
Carnikavas novada domes 20.03.2019. lēmumam (prot.Nr. 3, 14.§) 

 

Grupas 
kārtas 

numurs 

Bērnu vecuma 
grupa 

2019.
marts 2019.sept. 2020.sept. 2021.sept. 2022.sept. 

1.grupa 
“Pūcītes” 

no 3 gadu vecuma 24 24 24 20 20 

2.grupa 
“Bit ītes” 

no 3 gadu vecuma 24 20 20 20 20 

3.grupa 
“Sienāzīši” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

4.grupa 
“M ār ītes” 

no 3 gadu vecuma 24 24 24 24 20 

5.grupa 
“L ācēni” 

no 1,5 līdz 2,5 
gadu vecuma* 

20 20 20 20 20 

6.grupa 
“Lapsēni” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

7.grupa 
“V āverēni” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

8.grupa 
“Ezīši” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

9.grupa 
“Zaķēni” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

10.grupa 
“Skudriņas” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

11.grupa 
“Taurenīši” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

12.grupa 
“Pelēni” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

13.grupa 
“Gliemezīši” 

no 3 gadu vecuma 20 20 20 20 20 

 KOPĀ 272 268 268 264 260 
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15. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai IKA Snowkite World cup 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 05.03.2019. Nr.S/493) par finansiālā atbalsta 

sniegšanu dalībai IKA Snowkite World Cup, pasaules kausā; 
2. [..] dzīvesvietas deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Pasaules čempionātos (1. vieta 2018.gadā). Līdz ar to 

sportiste 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., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) dalībai IKA Snowkite World CUP, kas 
norisināsies 15.03.2019. - 17.03.2019. Bernina/ Silvaplana, Šveice. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrība „W2S” bankas kontu, pēc rēķina 
iesniegšanas. 

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. 

 
16. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai 
starptautiskos konkursos 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē saņemti Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 
CMMS) direktora I.Doriņa 05.03.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu CMMS 
audzēknei, kura ir izturējusi skolas iekšējo atlasi un izvirzīta dalībai starptautiskajā konkursā ar 
mērķi veicināt CMMS talantīgāko audzēkņu profesionālo izaugsmi. Audzēkne, kura pretendē uz 
pašvaldības finansējumu, dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novadā. Ņemot vērā audzēknes 
līdzšinējos sasniegumus konkursos un atbilstoši Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas 
novadā” 7. un 8. punktos noteiktajam, CMMS direktors I.Doriņš lūdz piešķirt Carnikavas novada 
domes finansiālu atbalstu 400,00 EUR apmērā audzēknei [..].  

[..] ir ļoti centīga audzēkne, kura ar ļoti labiem panākumiem savas klavierspēles prasmes jau 
ir pierādījusi vairākos starptautiska mēroga konkursos. 2018. gada oktobra mēnesī [..] ieguva 3. 
vietas laureāta diplomu II Starptautiskajā konkursā-festivālā “World Harmony,” kas norisinājās 
Vi ļņā, Lietuvā. Līdz šim augstākais sasniegums šai audzēknei ir iegūtā 2. vieta 18. Starptautiskajā 
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jauno mūziķu konkursā “Euterpe”, kas norisinājās 2016. gada maija mēnesī Itālijas pilsētā Korato. 
Dalība š.g. maija mēnesī ikgadējā jauno mūziķu konkursā Turcijā sekmēs audzēknes profesionālo 
prasmju attīstīšanu, skatuvisko pieredzi un Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas atpazīstamību 
starptautiskajā mērogā. 

 
Ņemot vērā konkursu nolikumus, iesniegtās izdevumu tāmes un iesniegumos minēto, un 

pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 „Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
lēmumu Nr.6, 22.§) 3., 4., 7.1., 8., 30., 33., 34., un 35.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), 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. Piešķirt dalībai IX Starptautiskajā konkursā-festivālā “Harmonija”, kas norisināsies Sidē, 
Turcijā, š.g. 2.-8.maijā, finansiālo atbalstu CMMS audzēknei [..] EUR 400,00 (četri simti 
eiro, nulle centi) apmērā - konkursa dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Uzdot CMMS direktoram: 
3.1. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc konkursa dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta 

izlietojuma iesniegt KAC finanšu atskaiti un attaisnojuma dokumentus par piešķirto 
līdzekļu izlietojumu; 

3.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc konkursa iesniegt elektroniskā formā KAC informāciju par 
sasniegtajiem rezultātiem, īsu aprakstu par konkursa norisi un fotogrāfijas. 

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

 
17. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai 
starptautiskos konkursos 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē saņemti Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 
CMMS) direktora I.Doriņa 05.03.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu CMMS 
audzēknei, kura ir izturējusi skolas iekšējo atlasi un izvirzīta dalībai starptautiskajā konkursā ar 
mērķi veicināt CMMS talantīgāko audzēkņu profesionālo izaugsmi. Audzēkne, kura pretendē uz 
pašvaldības finansējumu, dzīvesvieta ir  deklarēta Carnikavas novadā. Ņemot vērā audzēknes 
līdzšinējos sasniegumus konkursos un atbilstoši Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas 
novadā” 7. un 8. punktos noteiktajam, CMMS direktors I.Doriņš lūdz piešķirt Carnikavas novada 
domes finansiālu atbalstu 650,00 EUR apmērā audzēknei [..]. 

Talantīgā CMMS vijoļspēles audzēkne [..] ir vairākkārtēja vietēja un starptautiska mēroga 
konkursu laureāte. 2018. gadā viņas augstākie sasniegumi bija 2. vieta 4. Mazajā Augusta 
Dombrovska konkursā un 1. vieta Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas kopas “Stīgu instrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa 
finālā. Dalība Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Giovani Promesse” veicinās audzēknes 
profesionālo prasmju attīstīšanu, skatuvisko pieredzi un Skolas atpazīstamību starptautiskā 
mērogā. 
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Ņemot vērā konkursu nolikumus, iesniegtās izdevumu tāmes un iesniegumos minēto, un 
pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 „Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
lēmumu Nr.6, 22.§) 3., 4., 7.1., 8., 9., 30., 33., 34., un 35.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dalībai Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Giovani Promesse 2019”, kas 
norisināsies Bračilj āno pilsētā, Salerno provincē, Itālij ā, š.g. 10.-12.maijā, finansiālo atbalstu 
CMMS audzēknei [..] EUR 650,00 (seši simti piecdesmit eiro, nulle centi) apmērā - konkursa 
dalības maksas, ceļa izdevumu un naktsmītnes izmaksu konkursa norises vietā segšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Uzdot CMMS direktoram: 
3.1. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc konkursa dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta 

izlietojuma iesniegt KAC finanšu atskaiti un attaisnojuma dokumentus par piešķirto 
līdzekļu izlietojumu; 

3.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc konkursa iesniegt elektroniskā formā KAC informāciju par 
sasniegtajiem rezultātiem, īsu aprakstu par konkursa norisi un fotogrāfijas. 

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

 
18. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas deju grupas “Gaujmaliete” koncertbraucieniem 
2019.gadā  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Lēmums atbilst Carnikavas novada attīstības plāna 2015.- 2021. gadam punktam A1.9.2.4. 

Carnikavas novada domē saņemts tautas nama „Ozolaine” dāmu deju grupas “Gaujmaliete” 
vadītājas Ināras Vondas 18.02.2019. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
19.02.2019. ar Nr. S/375, ar lūgumu finansiāli atbalstīt deju grupas “Gaujmaliete” dalību divos 
starptautiskos festivālos: Horvātijā “Life is beautiful” no 15.05.2019.-19.05.2019. un Baltkrievijā 
“Vecuma enerģija” no 06.06.2019.- 10.06.2019. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. Deju grupa “Gaujmaliete” 2019.gadā  atzīmēs pastāvēšanas 15.gadadienu. Kolektīvs 

apvieno novada iedzīvotājas senioru vecumā, nodrošinot šī vecuma grupas iekļaušanos 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Dejotājas aktīvi iesaistās Carnikavas tautas nama “Ozolaine” 
rīkotajos pašvaldības pasākumos. 

2. Tradicionāli deju grupa “Gaujmaliete” atsaucas aicinājumiem arī no citām ES valstīm 
piedalīties senioru festivālos, apliecinot, ka arī cienījamā vecumā cilvēki var dzīvot aktīvu 
un piepildītu dzīvi.  

3. Festivālā Baltkrievijā, saskaņā ar iesniegto dalībnieku sarakstu, piedalīsies 10 dalībnieces, 
Horvātijas festivālā 14 dalībnieces. 

4. Saskaņā ar vadītājas iesniegtajiem festivālu nolikumiem, kopējā dalības maksa festivālos ir 
3420,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti divdesmit euro, 00 euro centi), t.sk: 
4.1. Horvātija 10 personas x 125,00 EUR = 1250,00 EUR; 
4.2. Baltkrievija 14 personas x 155,00 EUR = 2170,00 EUR. 

5. Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu daļējai dalības maksas apmaksai.   
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Nolūkā atbalstīt novada senioru aktivitātes un ņemot vērā iepriekš minēto,  pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 23.03.2016. Noteikumu 
Nr.INA/2016/12 “Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un 
finansējuma saņemšanas noteikumi” 2.2., 16.3. un 17.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt kopējo finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) 
daļējai dalības maksu apmaksai Carnikavas dāmu deju grupai “Gaujmaliete”  
koncertbraucieniem uz festivāliem Horvātijā “Life is beautiful” no 15.05.2019.-19.05.2019. 
un Baltkrievijā “Vecuma enerģija” no 06.06.2019.- 10.06.2019. un kolektīva 15 gadu 
jubileju. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas “Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

3. Dāmu deju grupas “Gaujmaliete” vadītājai I.Vondai iesniegt saturisko atskaiti par 
koncertbraucienu Klientu apkalpošanas centrā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā 
finansējuma izlietošanas.  

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

 
19. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārt ība, kādā 
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

apstiprināšanu jaunā redakcijā. 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, J.Leja, K.Bergmanis 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā un uzņemti 
pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, nepieciešams apstiprināt jaunā redakcijā  
Carnikavas novada domes saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība 
īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. 
 
A.Deniņa jautā, kāda būs jaunā audzēkņu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība? 
G.Kozlovska atbild, ka līdz šim bija tā, ka rinda bija katrā gadā dzimušajiem un uzņemti tika tie 
bērni, ka bija rindas sākumā. Tagad prioritāri tiks uzņemti tie, kas iepriekšējā gadā palika aiz 
svītras un tikai pēc tam tie, kas ir dzimuši konkrētajā gadā.  
 

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 11.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā 
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” jaunā 
redakcijā (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājam saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
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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. 
 

20. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 
19. maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārt ības 

saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas novada 

domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” ” 41. 
panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu un Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/11 “Grozījums 
Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 
„Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” (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. 
 

21. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. starp Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) (domes līguma reģistrācijas 
Nr.02-14.6/16/30), kā sadarbības partneri, un Rīgas plānošanas reģionu (līguma reģistrācijas 
Nr.11.14.3/4), kā projekta īstenotāju, 01.03.2016. noslēgts sadarbības līgums par ES 
struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” (turpmāk – projekts) īstenošanu; 

2. projekta īstenošanu reglamentē Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumi 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" 
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9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, projekta mērķis ir īstenot 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu mērķa grupai – pieaugušām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem; 

3. ar domes 19.12.2018. lēmumu “Par finansējumu būvprojekta minimālajā sastāvā izstrādei 
grupu dzīvokļa ēkai” (protokols Nr. 22, 3.§) ir nolemts projekta ietvaros veikt grupu 
dzīvokļu ēkas projektēšanu un būvniecību pašvaldības nekustamajā īpašumā Garā ielā 20, 
Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk arī – Garā iela 20); 

4. savukārt ar domes 03.11.2017. lēmumu “Par Carnikavas pamatskolas nepārtraukta mācību 
procesa nodrošināšanu būvniecības laikā” (protokols Nr. 23, 1.§) nolemts izglītības kvartāla, 
kas sevī ietver Carnikavas pamatskolas, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un 
bibliotēkas pārbūvi/izbūvi, būvniecības laikā pārcelt Carnikavas pamatskolas darbību uz 
moduļu tipa būvi, kā arī veikt tās būvprojekta izstrādi un būves būvniecību Garā ielā 20; 

5. lai sekmētu projekta ieviešanu, īstenojot izglītības un sociālo funkciju atsevišķos 
nekustamos īpašumos, ir lietderīgi no Garās ielas 20 atdalīt zemesgabalu, kas nepieciešams 
grupu dzīvokļu ēkas celtniecības, inženierkomunikāciju un pievedceļu izbūves un 
ekspluatācijas vajadzībām, izstrādājot attiecīgu zemes ierīcības projektu; 

6. grupu dzīvokļu ēkas jaunbūves būvprojekta izstrādes gaitā ir sagatavots priekšlikums (zemes 
vienības sadalīšanas shēma - pielikums) aptuveni 3656 m2 liela zemesgabala atdalīšanai no 
Garās ielas 20, piekļuve atdalāmajam zemesgabalam ir plānota no Garās ielas, Carnikavā, 
Carnikavas novadā; 

7. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura darbības; 
b. 15.panta pirmās daļas 7.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām 
pansionātos); 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 
likuma 15.pantā minētās funkcijas; 

8. Zemes ierīcības likums nosaka: 
a. 5.panta 1.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, bet 

3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina pašvaldība attiecībā uz tai 
piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai; 

b. 6.pants cita starpā - zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu 
un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs; 

c. 8.panta pirmās daļas 3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes 
ierīcības darbiem: zemes vienību sadalīšanai; 

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

10. pašvaldības autonomās funkcijas (nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību) izpildei un 
projekta īstenošanai ir lietderīgi no pašvaldības nekustamā īpašuma Garā iela 20, 
Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1240, sastāvā esošās zemes 
vienības 3,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1240, atdalīt 3656 m2 lielu 
(platība var tikt precizēta pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) zemesgabalu, kas 
nepieciešams grupu dzīvokļu ēkas būvniecības, inženierkomunikāciju un pievedceļu 
izbūves un ekspluatācijas vajadzībām, izstrādājot attiecīgu zemes ierīcības projektu. 

 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
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2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 21.panta otro 
daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes ierīcības 
likuma 5.panta 1. un 3.punktu, 6.pantu un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī saskaņā ar 
apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 142balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 2 balsīm (A.Deniņa, 
I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Garā iela 20, 
Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1240, sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības 3,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1240, zemes ierīcības projekta 
izstrādi ar mērķi atdalīt zemesgabalu 3656 kvadrātmetri platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) un veidot to, kā atsevišķu nekustamo 
īpašumu, kas nepieciešams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā 
minētās pašvaldības autonomās funkcijas (nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk., 
grupu dzīvokļu ēkas būvniecībai, inženierkomunikāciju un pievedceļu izbūvei, 
ekspluatācijai un uzturēšanai atdalāmajā zemes vienības daļā) veikšanai, atbilstoši zemes 
vienības sadalīšanas shēmā (pielikums) norādītajam. 

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

3. Segt izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā norādītā zemes ierīcības projekta izstrādi, 
zemes instrumentālo uzmērīšanu dabā un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tai 
skaitā, kancelejas nodevu. 

4. Apmaksāt lēmuma 3.punktā norādītos izdevumus no pašvaldības 2019.gada budžeta 
programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

5. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto atdalāmo, aptuveni 3656 kvadrātmetri lielo 
zemesgabalu līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas. 

6. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot papildvienošanos 
pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc pašvaldības īpašuma tiesības uz 
lēmuma 1.punktā norādīto, atdalāmo zemesgabalu nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

7. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītā, atdalāmā zemesgabala uzturēšanai no pašvaldības 2019.gada budžeta 
dotācijas līdzekļiem. 

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Būvvaldes teritorijas 

plānotāju, 
8.2. lēmuma 4.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, 
8.3. lēmuma 6.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāju, 
8.4. lēmuma 7.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

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

 
22. § 

Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Rīmuļi” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 
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Carnikavas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma „Rīmuļi” (kadastra 

Nr.8052 008 0892) īpašnieku [..], [..] un [..] iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam „Rīmuļi” un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 99.punktu, 
kā arī Carnikavas pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/7 
„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rīmuļi” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0892. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Rīmuļi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 008 0892 detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar [..], [..] un [..] par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 
4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju. 

 
23. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem “d/s Kāpas Nr.5, 
“d/s Kāpas Nr.4” un Karno iela 32, Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificētā mērnieka 
M.Pahtuova izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “d/s Kāpas Nr.5”, “d/s 
Kāpas Nr.4” un Karno iela 32, Gauja, Carnikavas novads. 

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 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “d/s Kāpas Nr.5” (kadastra 
Nr.8052 002 1707), “d/s Kāpas Nr.4” (kadastra Nr.8052 002 1706) un Karno iela 32 
(kadastra Nr.8052 002 0129), Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Karno iela 32, Gauja, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 0,0843 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3”. 

3. Piešķirt adresi Karno iela 43, Gauja, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 0,0973 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), zemesgabalam, kurš zemes 
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ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2”, kas pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas paliek 
īpašuma Karno iela 32 (kadastra Nr. 8052 002 0129) sastāvā.  

4. Saglabāt nosaukumu „d/s Kāpas Nr.5” Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201 0,7217 
ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1”. 

5. Saglabāt nosaukumu „d/s Kāpas Nr.4” Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201 0,7847 
ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.4”. 

 
24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Līvu iela 1, 2 un 
Jūras iela 10A, Carnikava, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centra MC” sertificētā mērnieka 

E.Krafta izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Līvu iela 1, Līvu iela 2 un 
Jūras iela 10A, Carnikava, Carnikavas novads. 

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 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

6. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Līvu iela 1 (kadastra Nr.8052 
004 0858), Līvu iela 2 (kadastra Nr.8052 004 0860) un Jūras iela 10A (kadastra Nr.8052 004 
0886), Carnikava, Carnikavas novads. 

7. Saglabāt adresi Līvu iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 0,3273 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1”. 

8. Saglabāt adresi Līvu iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 0,2487 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2”. 

9. Likvidēt adresi Jūras iela 10A, Carnikava, Carnikavas novads. 
 

25. § 
Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novadā, 
daļas - neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā – apbūves tiesības piešķiršanu mobilo 

sakaru torņa būvniecībai 
Ziņo: G.Miglāns 
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IZSAKĀS: K.Bergmanis, J.Leja, J.Kozlovskis, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 21.11.2018. lēmumu (protokols Nr.20, 18.§) “Par Carnikavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novadā, daļas noteikšanu nomas 
vajadzībām ar mērķi iznomāt mobilo sakaru torņa būvniecībai” (turpmāk – Lēmums) ir 
nolemts ierosināt noteikt nomas vajadzībām zemes vienības daļu 100 kv.m. platībā 
nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 
0470 (turpmāk – nekustams īpašums), sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 1,7852 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883, lai iznomātu šo zemes vienības daļu mobilo 
sakaru torņa būvniecībai; 

2. Lēmums pieņemts pēc būtības izskatot domē 17.10.2017. saņemto SIA “TeleTower” 
iesniegumu, reģistrētu ar Nr. S/2260, kurā izteikta vēlme nomāt zemi mobilo sakaru torņa 
izbūvei; 

3. saskaņā ar Lēmumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā 
īpašuma sastāvā 03.01.2019. ir reģistrēta zemes vienības daļa 0,01 ha platībā ar zemes 
vienības daļas kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001 (turpmāk – neapbūvēts 
zemesgabals), kuras kadastrālā vērtība ir 14,00 EUR un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis - “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, kods 1201; 

4. Civillikuma 1129.2 pants paredz, ka, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz 
kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks 
par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves 
tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā; 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka: 
a. 6.5 panta pirmā daļa – publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību var 

piešķirt par atlīdzību uz laiku, kas nav mazāks par Civillikumā noteikto minimālo 
apbūves tiesības termiņu un garāks par termiņu, kāds šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā 
vai citos ārējos normatīvajos aktos noteikts publiskas personas zemes nomai; 

b. 6.1 panta pirmā daļa cita starpā – ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 
paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 
30 gadiem; 

c. 6.1 panta trešā daļa - publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķā nomas līgumā ietveramos 
tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets; 

6. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk arī – MK Nr.350) nosaka: 
a. 76.punkts cita starpā - lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 

piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais 
neapbūvētais zemesgabals; 

b. 77.punkts - neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā 
izsolē. Apbūves tiesības piešķīrējs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, 
apstiprina publicējamo informāciju par apbūves tiesības objektu, nodrošina izsoles 
atklātumu un dokumentē izsoles procedūru; 

c. 78.punkts cita starpā - neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanai, apbūves 
tiesības maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma slēgšanai piemēro šo 
noteikumu 3.1. un 3.2. apakšnodaļas nosacījumus; 

d. 33.punkts - par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicējamo informāciju; 
e. 35.punkts - noteikumu 33.punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas 

personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
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tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas 
veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku; 

f. 37.punkts - personas, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, pieteikuma saturu; 
g. 40.punkts cita starpā - neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai 

mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā 
nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). Iznomātājs organizē 
neapbūvēta zemesgabala apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un izsoles 
sākuma nomas maksu nosaka, ievērojot zemesgabala atrašanās vietu, izmantošanas 
iespējas un citus apstākļus; 

h. 5.punkts cita starpā - neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā 
ir 28 euro; 

i. 6.punkts cita starpā - apbūves tiesīgais papildus apbūves tiesības maksai maksā 
apbūves tiesības piešķīrējam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to 
kompensāciju, kuri attiecināmi uz apbūvei nodoto zemesgabalu; 

j. 43.punkts cita starpā - iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst 
iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu; 

k. 3.2. apakšnodaļa - atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus; 
7. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 

a. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu; 

b. 15.panta pirmās daļas 10.punkts - pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

8. saskaņā ar MK Nr.350 40.punktā noteikto, ar domes priekšsēdētāja 07.03.2019. rīkojumu 
Nr.01-7.1/24 izveidotai komisijai (komisijas priekšsēdētāja D.Daugaviete - Būvvaldes 
Nekustamā īpašuma speciāliste; komisijas locekļi: Z.Varts - Būvvaldes teritorijas 
plānotājs, I.Balode – Finanšu vadības nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore, 
D.Čūriška – Juridiskās nodaļas juriste (nekustamā īpašuma jautājumos) un G.Jākobsons – 
Administratīvās nodaļas saimniecības pārzinis/autovadītājs) tika uzdots veikt neapbūvēta 
zemesgabala apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu, ievērojot zemesgabala 
atrašanās vietu, izmantošanas iespējas, citus apstākļus un sniegt atzinumu. Komisija 
atzinusi, ka zemesgabals ir piemērots izmantošanai mobilo sakaru torņa būvniecībai, tā 
apbūve netraucēs veikt Dzirnupes ielas apsaimniekošanu, tā apbūves tiesības izsoles 
sākuma maksa (saskaņā ar MK Nr.350 5.punkta prasībām un kadastrālo vērtību -14,00 
EUR) ir nosakāma minimālajā pieļaujamajā apmērā - 28,00 EUR gadā; 

9. Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/6 “Saistošie 
noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas 
apmēru” 6.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksa 
ir 4 % (četri procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

10. piemērojot iepriekšminēto saistošo noteikumu 6.punktā noteikto 4 % likmi neapbūvēta 
zemesgabala kadastrālajai vērtībai - 14,00 EUR, neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 
maksa gadā ir 0,56 EUR, bet saskaņā ar MK Nr.350 5.punkta prasībām, kā arī ievērojot ar 
domes priekšsēdētāja 07.03.2019. rīkojumu Nr.01-7.1/24 izveidotās komisijas atzinumu, 
tā nosakāma 28,00 EUR gadā; 

11. saskaņā ar MK Nr.350 39.punktā noteikto, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir izstrādāti 
neapbūvēta zemesgabala potenciālā nomnieka un/vai apbūves tiesības potenciālā 
pretendenta labticības izvērtēšanas kritēriji, kas piemērojami nomas un apbūves tiesības 
piešķiršanas izsolēs un ir apstiprināmi ar domes lēmumu. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 
lietderības apsvērumus, secināms, ka: 
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1. pašvaldības uzdevums ir gādāt par tās autonomo funkciju izpildes organizēšanu visā novada 
administratīvajā teritorijā, un neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršana mobilo 
sakaru torņa būvniecībai sekmēs saimniecisko darbību novada administratīvās teritorijas 
apdzīvotā vietā – Gaujas ciemā; 

2. neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršana organizējama saskaņā ar MK Nr.350 
prasībām; 

3. ir lietderīgi ar neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu saistītās izsoles 
organizēšanu uzdot pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes izsoles komisijai 
(turpmāk – komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – izsoles 
komisijas nolikums) ir apstiprināts ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas 
sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 14.§) un domes 18.09.2013. lēmumu 
„Par izmaiņām Izsoles komisijas sastāvā” (protokols Nr.18, 46.§), ievērojot komisijas 
nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols 
Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. lēmumu (protokols Nr. 3, 25.§); 

4. izsoles komisijas nolikuma 4.2.punkts cita starpā nosaka, ka komisija organizē un rīko 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas izsoles, veicot 
izsoles komisijas pienākumus un izmantojot tiesības, kas noteiktas Ministru kabineta 
19.06.2018. noteikumos Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi”; 

5. ir lietderīgi rīkot neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas izsoli, nosakot 
apbūves tiesības piešķiršanas termiņu - 10 gadi un neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 
maksu gadā - 28,00 EUR, tas ir, neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākuma 
maksu. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai 
un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Civillikuma 1129.2 pantu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un trešo daļu, 6.5 panta pirmo 
daļu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 33., 35., 37., 39., 40., 43., 76., 77.  un 78.punktu, un saskaņā ar 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt neapbūvēta zemesgabala - Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama 
īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā 
ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes 
vienības daļas 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001 - apbūves 
tiesību uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai par neapbūvēta zemesgabala 
apbūves tiesības izsoles sākuma maksu 28,00 EUR gadā, atbilstoši neapbūvēta zemesgabala 
novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam un saskaņā ar mobilo sakaru torņa 
būvniecības ieceres, kuras sabiedriskā apspriešana notika no 12.03.2018.-12.04.2018., 
dokumentācijā noteikto. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā neapbūvētā zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas 
izsoles veidu – mutiska izsole. 

3. Apstiprināt informāciju (2.pielikums) par lēmuma 1.punktā norādīto apbūves tiesības 
objektu, tostarp apbūves tiesības objekta mutiskas izsoles norises kārtību (3.pielikums), 
apbūves tiesības līguma projektu (4.pielikums), kas publicējama pašvaldības tīmekļvietnē 
www.carnikava.lv, izvietojama redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas ēkā 
Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, kā arī publicējama pašvaldības oficiālajos 
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sociālo tīklu kontos, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku apbūves tiesības 
pretendentu loku. 

4. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala potenciālā nomnieka un/vai apbūves tiesības potenciālā 
pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijus, kas piemērojami zemes nomas un apbūves 
tiesības piešķiršanas izsolēs (5.pielikums). 

5. Uzdot Carnikavas novada domes izsoles komisijai 29.03.2019. organizēt lēmuma 1.punktā 
norādītā apbūves tiesības objekta izsoli. 

6. Noteikt atbildīgo par: 
6.1. lēmuma 3.punkta izpildi atbilstoši kompetencei - pašvaldības centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju; 
6.2. lēmuma 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes izsoles komisijas priekšsēdētāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

26. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas no 0,097 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., 
īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

27. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. un [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,054 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..] un zemes 0,0592 ha platībā [..], 
Carnikavas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..] iegūšanai īpašumā Latvijas 
nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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28. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0, 1201 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
pilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

29. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,078 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
003 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 003 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonim 
[..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
30. § 

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

 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas no 0,067 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov. 
(iepriekšējais nosaukums [..]), īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā ASV pilsonei [..] ([..]), dzimušai [..]., Latvijā. 



39 

Pielikumā administratīvais akts. 
 

31. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1532 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas pilsonim 
[..] ([..]), dzimušam [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 08.04.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.04.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 10.04.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 17.04.2019. plkst. 09.00. 
 

ZIŅOJUMI 
1. Izpilddirektora zi ņojums  

Ziņo:R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

2. Carnikavas pamatskolas ziņojums 
Ziņo: A.Patkovska 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 20.martā plkst. 12.20. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 94 lp, tai skaitā 6 administratīvie akti uz 12 lp. 
2. Nolikums Nr.INA/2019/16 „Grozījumi Izsoles komisijas nolikumā” uz 1 lp. 
3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/9 “Grozījums Carnikavas 

novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 “Par informatīvo 
paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā”” uz 2 lp. 

4. Instrukciju Nr.INA/2019/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010.gada 22.decembra 
instrukcijā Nr.63 „Dokumentu aprite Carnikavas novada pašvaldībā” uz 2 lp. 

5. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” uz 17 lp. 
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6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas 
novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” uz 4 lp. 

7. Neapbūvēta zemesgabala Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novads (zemes vienības daļas 
100 kv.m. platībā) apbūves tiesību objekta izsoles dokumenti uz 21 lp. 

8. Izpilddirektora ziņojums uz 1 lp. 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 25. martā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 25.martā 


