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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
 
2016.gada 28. janvārī  Nr. 3 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
 
Sēde sasaukta plkst. 12:40 
Domes ārkārtas sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, 
Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga Kalnbērziņa, Imants Krastiņš, 
Arta Deniņa, Sanita Sudraba 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  – Kristaps Bergmanis (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ilona 

Gotharde, Sandra Baltruka 
 
Sēdi atklāj plkst. 12:40 

 
Ārkārtas domes sēdes darba kārtībā ir 13 darba kārtības jautājumi. 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par P.Ersta atbrīvošanu no Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata un Komisijas ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekļa amata  
2. Par transportlīdzekļa nodošanu Carnikavas novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu 

veikšanai. 
3. Par lūgumu Ministru kabinetam atsaukt likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Riču ielā 9, 

Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – pretplūdu 
aizsargdambja būvniecībai”. 
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4. Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2015” 
organizēšanu. 

5. Par finansējuma piešķiršanu Carnikavas pamatskolas audzēkņu brīvpusdienām. 
6. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Carnikavas pamatskolas personālam 
7. Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas darbinieku sarakstā.  
8. Par amata vietas izveidošanu pašvaldības iestādē „Carnikavas sporta centrs” un par 

izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā. 
9. Par amatalgas noteikšanu Carnikavas Piejūras  internātpamatskolas direktoram. 
10. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/3 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 

14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piemērošanu Carnikavas novadā” apstiprināšanu. 

11. Par grozījumiem 20.01.2016. Carnikavas novada domes lēmumā (prot.Nr.1,  18.§). 
12. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2016/4 „Saistošie noteikumi par 

Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu. 
13. Par Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju. 
 

1. § 
Par P.Ersta atbrīvošanu no Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata un Komisijas ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekļa amata 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), izvērtējot Pētera Ersta 2016.gada 11.janvāra 

iesniegumus (reģistrēti ar Nr.01-9/11 un Nr.01-9/12), kuros izteikts lūgums atbrīvot viņu no 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja un Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 
tiesiskuma uzraudzībai locekļa amatiem, konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 03.07.2013. lēmumu “Par iepirkuma komisijas sastāva 
apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 13.§) tika apstiprināts domes Iepirkuma komisijas 
sastāvs un par tās priekšsēdētāju - Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists Pēteris 
Ersts; 

2. Ar Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumu “Par pašvaldības komisijas izveidošanu 
ar lauksaimniecības zemi veikto  darījumu tiesiskuma uzraudzībai” (protokols Nr.3, 27.§) 
tika izveidota komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai 
un lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā normatīvajos aktos 
paredzētā kārtībā un par komisijas locekli apstiprināts Juridiskās nodaļas jurists Pēteris 
Ersts; 

3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu Pēteris Ersts izbeidzis darba tiesiskās attiecības Carnikavas 
novada pašvaldībā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 27.punktu, 

otro daļu, 02.12.2014. MK noteikumiem Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Pēteri Erstu, personas kods xxxxxx-xxxxx. 
1.1. no Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata; 
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1.2. no Carnikavas novada pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto 
darījumu tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes 
iegūšanu īpašumā normatīvajos aktos paredzētā kārtībā locekļa amata. 

2. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 
2. § 

Par transportl īdzekļa nodošanu Carnikavas novada domes priekšsēdētāja amata 
pienākumu veikšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izskatot Domes priekšsēdētājas Daigas 
Jurēvicas 2016.gada 25. janvāra iesniegumu, kurā D.Jurēvica lūdz piešķirt automašīnu amata 
pienākumu pildīšanai, konstatē:  

1. Novada domes priekšsēdētājam nav noteikts darba laiks darba tiesisko  attiecību izpratnē. 
Savu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, likumā „Par 
pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu un tiesību ietvaros domes 
priekšsēdētājam ir jāapmeklē dažādi pasākumi, jātiekas gan ar novada iedzīvotājiem, gan 
ar valsts un pašvaldību institūcijām. 

2. Šādu pienākumu veikšana nav ierobežota ar darba laiku, turklāt pasākumi nereti notiek 
ārpus pašvaldības iestādēm. Pasākumi var notikt arī tad, kad sabiedriskais transports nav 
pieejams, turklāt lielā daļā no novada teritorijas tas nav pieejams vispār. Lai nodrošinātu 
Domes priekšsēdētāja darba pienākumu efektīvu izpildi, ir nepieciešams izmantot 
pašvaldības autotransportu.  

3. Civilās aizsardzības likuma 9.panta pirmās daļas izpratnē pašvaldības domes priekšsēdētājs 
ir atbildīgs par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 
Tātad Domes priekšsēdētājai ir uzdevumi, kuru operatīvai un efektīvai izpildei 
nepieciešama ierašanās ārkārtējās situācijas notikuma vietā vai arī uz operatīvi sasauktām 
komisijas sēdēm un citām operatīvām sanāksmēm. Komisijai  jāsadarbojas ar 
operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo 
pasākumu veikšanā. Ar sabiedrisko transportu ir neiespējami ierasties un piedalīties gan 
iepriekšminētajos preventīvajos, gan novēršanas pasākumos, lai novērstu ārkārtas 
situācijas un to sekas apdraudējumu sabiedrības drošībai.  
Iesnieguma izskatīšanā Dome ņem vērā šādu pašvaldības mantas un finanšu resursu, 

tostarp dienesta transporta izmantošanas, tiesisko regulējumu:  
1. Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta pirmās daļa nosaka, ka pašvaldība pārvalda, lieto savu 
īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. 

2. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma  12.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka, lai deputāts varētu realizēt savas pilnvaras, pašvaldībai ir pienākums 
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domes noteiktajā kārtībā 
nodrošināt deputātus ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transportlīdzekļu pakalpojumiem. 

3. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.² panta otro daļu un trešo daļu, publiskas personas īpašumā, valdījumā vai lietošanā 
esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais transports, izmantojams tikai dienesta, darba, 
amata pienākumu (turpmāk — darba pienākumi) pildīšanai. Autotransporta lietošana darba 
vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka 
darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas personas vai publiskas personas 
institūcijas iestādes funkciju izpildi. 

4. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.² panta ceturtās daļas pirmo un otro punktu, par autotransporta izmantošanu darba 
vajadzībām uzskatāma arī tā lietošana gadījumos, kad: 
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• attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību 
nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas vai 
darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas steidzamības kārtībā, arī 
tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai 
vai drošībai; 

• amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā 
teritorijā, kuru objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez 
autotransporta izmantošanas; 

• tiek sargāta valsts amatpersonu drošība; 
• amatpersona vai darbinieks tiek nogādāts no darba vietas uz dzīvesvietu vai no 

dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba pienākumu 
efektīvu izpildi. 

5. Domes 03.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 „Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums” 130.punkts paredz, ka rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem 
pieļaujama tikai spēkā esošo tiesību aktu, Domes apstiprinātā budžeta ietvaros un Domes 
lēmumos noteiktā kārtībā. 

6. Domes 16.11.2011. noteikumu Nr. CND/INA/2011/49 „Noteikumi par transportlīdzekļu 
izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai”, turpmāk – Noteikumi, 10.punkts nosaka, ka 
pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošos transportlīdzekļus lietošanā amata pienākumu 
veikšanai domes priekšsēdētājam nodod ar pašvaldības domes lēmumu, paredzot 
transportlīdzekļa lietotāja pilnu materiālu atbildību, tiesības un pienākumus. 

7. Saskaņā ar Noteikumu 11.punktu amatpersonas, kurām transportlīdzekļi nodoti individuālā 
lietošanā, un citas amatpersonas ir tiesīgas izmantot pašvaldības īpašumā (valdījumā) 
esošos transportlīdzekļus tikai amata pienākumu izpildes nodrošināšanai.  

8. Noteikumu 12.punkts nosaka, ka minētajām amatpersonām nosaka stāvvietu, kur 
transportlīdzekli novieto ārpus noteiktā darba laika vai amata pienākumu izpildes, un ka 
braucienu no stāvvietas uz darbu un atpakaļ apmaksā no pašvaldības vai attiecīgās iestādes 
līdzekļiem. 

9. Noteikumu 13.punkts nosaka, ka amatpersonas, kurām transportlīdzekļi nodoti individuālā 
lietošanā, un citas amatpersonas ir tiesīgas pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošos 
transportlīdzekļus izmantot dienesta braucieniem, ievērojot sekojošo: pašvaldības īpašumā 
esošo transportlīdzekli var nodot šofera (vai citas atbildīgās amatpersonas) rīcībā, un to var 
izmantot jebkura amatpersona, iepriekš saskaņojot izmantošanas laiku ar šoferi (vai citu 
atbildīgo personu); pašvaldības valdījumā esošo transportlīdzekli izmanto pēc iespējas 
vairākas amatpersonas vienlaikus; šoferis (vai cita atbildīgā amatpersona) ir atbildīgs par 
transportlīdzekļa uzturēšanu ekspluatācijai derīgā stāvoklī un par attiecīgo attaisnojuma 
dokumentu (maršruta lapas u.c.) noformēšanu. 
Dome turklāt secina, ka  

1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu izlietojumu.  

2. Nav lietderīgi norīkot šofera pienākumu izpildītāju ārpus šī darbinieka darba laika vest 
Domes priekšsēdētāju uz lēmumā minētajiem pasākumiem, jo tādā gadījumos darbiniekam 
atbilstoši Darba likumā noteiktajam maksājama papildus atlīdzība. Turklāt šāda darba 
organizācija un virsstundu skaits ir stingri reglamentēti un arī kvantitatīvi ierobežoti. 
Līdzīgi ierobežojumi jāievēro arī, ja darbinieku nodarbina atpūtas laikā - brīvdienās.  
Turklāt konkrētajā gadījumā nav iespējams piemērot Darba likuma nosacījumus attiecībā 
par atpūtas piešķiršanu citā laikā, jo  šofera pienākumu izpildītājs veic arī saimniecības 
pārziņa un Iepirkuma komisijas locekļa pienākumus. Līdz ar to brīvā laika atpūta citā darba 
dienā nav iespējama.  
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3. Lai samazinātu Domes priekšsēdētājas amata pienākumu izpildei nepieciešamo laiku, 
patērējot to nelietderīgi, lai ierastos pakaļ transporta līdzeklim, kas nepieciešams agri no 
rīta, kā arī ierodoties no pienākumu izpildes pēc domes darba laika un novietojot to 
stāvēšanai situācijās, kad tas nākošajā rītā nepieciešams agri no rīta, lietderīgi ir noteikt 
transporta līdzekļa papildus stāvvietu. Šāda Domes priekšsēdētājas pārvadāšanas 
organizācija radītu papildus finanšu resursu nepieciešamību, un šādi izdevumi budžetā nav 
paredzēti. Līdz ar to atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktam transporta līdzeklis ir nododams Domes 
priekšsēdētājas rīcībā, nenorīkojot šoferi. 

4. Transportlīdzekli atbilstoši Noteikumu 4. un 13.punktam iespējams  izmantot arī citu 
pašvaldības darbinieku funkciju izpildei, tādējādi paaugstinot šī resursa izmantošanas 
efektivitāti.  
 
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām”, Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma un Civilās aizsardzības likumā noteikto Domes priekšsēdētāja funkciju 
izpildi, ievērojot, ka transportlīdzeklis ir nepieciešams amata pienākumu veikšanai, lai 
darbojoties sabiedrības interesēs, nodrošinātu minēto pienākumu izpildes nepārtrauktību jebkurā 
diennakts laikā vai steidzamības kārtībā, un arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, 
apdraudējumu sabiedrības veselībai un drošībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
77.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma  
12.panta pirmās daļas 2.punktu,  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.² panta otro, trešo daļu un ceturtās daļas pirmo, otro un ceturto punktu, 
ņemot vērā Carnikavas novada domes 16.11.2011. noteikumu Nr. CND/INA/2011/49 
„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” 10.punktu, 11.punktu, 
12.punktu, 13.punktu un 14.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai Daigai Jurēvicai lietošanā amata 
pienākumu veikšanai pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli Volkswagen Sharan, 
valsts reģistrācijas numurs Nr. JT 2655. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minēto transporta līdzekli, laikā, kad tas nav nepieciešams 
Domes priekšsēdētājas darba pienākumu izpildei, lieto autovadītājs/saimniecības pārzinis 
un citi domes darbinieki atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai. 

3. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā transportlīdzekļa stāvvietas:  
3.1.  domes darba laikā, kad tas netiek lietots - pie ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, 

Carnikavas novadā; 
3.2.  ārpus domes noteiktā darba laika, kad tas nepieciešams Domes priekšsēdētājas 

amata pienākumu izpildei – Lāču ielā 82, Garciemā, Carnikavas novadā; 
3.3. Noteikt atbildību par lēmuma 1.punktā norādīto amata pienākumu veikšanai nodoto 

transportlīdzekli katrai amatpersonai, kas to lieto. Katras amatpersonas atbildība ir 
spēkā un attiecināma uz to laiku, kad automašīna ir attiecīgās personas rīcībā un 
lietošanā.   

4. Ar lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 29.12.2015. 
lēmums (protokols Nr.27, 6.§). 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors R.Garenčiks. 
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3. § 
Par lūgumu Ministru kabinetam atsaukt likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Riču 

ielā 9, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – 
pretplūdu aizsargdambja būvniecībai” 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. 2014.gada 19.novembrī dome pieņēma lēmumu „Par lūgumu Ministru kabinetam iesniegt 

izskatīšanai Saeimā likumprojektu par īpašuma „Riču iela 9, Siguļi, Carnikavas novads, 
daļas atsavināšanu” (protokols Nr. 27, 6.§).  

2. likumprojekts 2015.gada 15.aprīlī tika izskatīts Saeimas Juridiskajā komisijā.  
3. Pēc Saeimas Juridiskās komisijas aicinājuma dome piedāvāja labprātīgi vienoties ar 
īpašuma īpašnieci.  

4. 2015.gada 25.maijā Carnikavas novada dome ar īpašuma īpašnieci noslēdza dambja 
būvniecībai nepieciešamā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.02-14.1/15/8.  

5. Ar 2015.gada 12.novembra Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu no 
nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļi, Carnikavas nov., atdalītais nekustamais īpašums 
“Riču dambis”, Carnikavas nov., ar kadastra numuru 8052 003 0591 uz Carnikavas novada 
pašvaldības vārda ir ierakstīts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000550266.  

6. Līdz ar to likumprojekta virzība nav aktuāla, un tas ir atsaucams. 
 
Ņemot vērā norādītos apstākļus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17. un 27.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Ministru kabinetam atsaukt Latvijas Republikas Saeimā likumprojektu “Par 
nekustamā īpašuma Riču ielā 9, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu 
sabiedrības vajadzībām – pretplūdu aizsargdambja būvniecībai”. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas vadītājam līdz 2016.gada 03. 
3. februārim nodrošināt lēmuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētāju. 

 
5. § 

Par naudas balvām par sasniegumiem sportā un pasākuma „Sporta laureāts 2015” 
organizēšanu  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 12:42 no domes ārkārtas sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 

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

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

2. 4 treneriem ir pievienoti atbilstoši dokumenti, kas apliecina tiesības strādāt attiecīgajā 
sporta jomā vai viņi ir atrodami sporta speciālistu reģistrā; 
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3. 2015. gada labākie sportisti un viņu treneri tiks godināti 19.02.2016. svinīgā pasākumā 
tautas namā „Ozolaine”. Pasākumā ņems aktīvu dalību „Carnikavas sporta centrs” 
darbinieki, sportisti un sporta dzīves atbalstītāji. 

 
D.Jurēvica informē, ka domes lēmuma pielikumā ir kļūda naudas balvas aprēķinā. D.Jurēvica 
uzdod R.Raimo precizēt naudas summas apmēru. 
R.Raimo norāda, ka trenerei M.Žagatai naudas apmērs palielināsies par 20%.  
 

Izvērtējot sportistu un viņu treneru sasniegumus, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām” 12., 16., 17.,18. un 19. punktiem, norādītājiem precizējumiem un saskaņā ar 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, R.Raimo, S.Sudraba), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, balsojumā par pielikuma 28. punktu nepiedalās 
R.Laveiķis, balsojumā par pielikuma 3. punktu nepiedalās G.Kozlovska, pamatojoties uz LR 
likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā". Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novada 55 sportistiem un 4 treneriem naudas balvas par sasniegumiem 
sportā 2015. gadā par kopējo summu pirms nodokļu nomaksas EUR 13670,13 (trīspadsmit 
tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro, 13 centi) saskaņā ar pielikumiem. 

2. Līdzekļus piešķirt no 2016. gada budžeta sadaļas – „Sporta un kultūras finansiālais 
atbalsts” un pārskaitīt uz iesniegumos norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā līdz 
2016.gada 30.martam. 

3. Apmaksāt pasākuma „Sporta laureāts 2015” organizēšanas izdevumus līdz EUR 500,00 
(pieci simti eiro, 00 centi) no 2016. gada budžeta sadaļas – „Sporta un kultūras finansiālais 
atbalsts”.  

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

Pielikums Nr. 1 
Carnikavas novada domes 

28.01.2016. lēmumam 
(protokols Nr.3., 4 §) 

 
PAR CARNIKAVAS PAŠVALDĪBAS SPORTISTU 

SASNIEGUMIEM 2015.GADĀ UN NAUDAS BALVĀM 
 

Nr. 
Sportists 

(vārds, uzvārds) 
Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris (vārds, 
uzvārds) 

Naudas 
balva 

trenerim 
pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

1 Sabīne Lūkina 
Latvijas čempionāts kamanu suņu 
sacensībās. 

3. 100,00    

2 Krišjānis Zutis Latvijas čempionāts BMX 3. 60,00 Kaspars Ernstsons 60,00 
3 Juris Kozlovskis Latvijas čempionāts sambo 1. 150,00 Leonīds Kuzņecovs 150,00 
4 Kristaps Bergmanis Latvijas čempionāts kalnu slēpošanā 1. 90,00    
5 Marija Japiņa Latvijas čempionāts jātnieku sportā 3. 60,00 Marina Žagata 60,00 
6 Rebeka Japiņa Latvijas čempionāts jātnieku sportā 1. 100,00 Marina Žagata 100,00 
7 Valdemārs Gerke Latvijas čempionāts džudo 3. 40,00 Leonīds Kuzņecovs 40,00 
8 Linda Circene Eiropas čempionāts sambo 1. 1000,00 Leonīds Kuzņecovs 1000,00 
9 Serafima Nazarova Eiropas čempionāts sambo 2. 350,00 Leonīds Kuzņecovs 350,00 
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Nr. 
Sportists 

(vārds, uzvārds) 
Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris (vārds, 
uzvārds) 

Naudas 
balva 

trenerim 
pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 
10 Edžus Straujups Latvijas čempionāts sambo 2. 100,00 Leonīds Kuzņecovs 100,00 
11 Toms Skujiņš   Pasaules čempionāts riteņbraukšanā 21. 500,00 Jānis Krišlauks 500,00 
12 Vineta Alksne Latvijas čempionāts džudo 1. 100,00 Leonīds Kuzņecovs 100,00 
13 Ralfs Rūsiņš Pasaules čempionāts sambo 5. 250,00 Leonīds Kuzņecovs 250,00 
14 Mareks Markāns  Latvijas Jaunatnes olimpiāde 2. 80,00 Leonīds Kuzņecovs 80,00 
15 Edgars Bričonoks Latvijas čempionāts orientēšanās 2. 120,00   
16 Aleksandra Nazarova Latvijas čempionāts džudo 2. 80,00 Leonīds Kuzņecovs 80,00 
17 Aleksejs Nazarovs Latvijas čempionāts džudo 3. 60,00 Leonīds Kuzņecovs 60,00 
18 Roberts Purmalis Latvijas čempionāts spīdvejā 1. 100,00    
19 Una Ģērmane Latvijas Ziemas olimpiāde 1. 200,00   

20 Laima Klauža 
Pasaules čempionāts distanču 
slēpošanā 

dalība 250,00   

21 Ingūna Brūvere 
Latvijas čempionāts suņu kamanu 
sportā 

1. 90,00    

22 Viesturs Lejiņš 
Latvijas čempionāts riteņbraukšanā 
amatieriem 

2. 70,00    

23 Līga Lejiņa Latvijas čempionāts volejbolā 3. 100,00    
24 Daira Krope Latvijas čempionāts džudo 1. 100,00 Leonīds Kuzņecovs 100,00 
25 Patriks Legzdiņš Latvijas čempionāts peldēšanā 3. 60,00    
26 Edgars Indrāns Latvijas čempionāts orientēšanās 3. 80,00   
27 Uldis Nartišs Latvijas čempionāts sambo 1. 120,00 Leonīds Kuzņecovs 120,00 
28 Rolands Laveiķis Pasaules čempionāts rogainingā 33. 200,00    
29 Gunārs Ostups Latvijas čempionāts orientēšanās 1. 90,00    

30 Sabīne Saļma 
Latvijas Jaunatnes olimpiāde 
(Jāšanas sports) 

2. 80,00   

31 Kristaps Knops 
Latvijas čempionāts riteņbraukšanā 
amatieriem 

2. 70,00    

32 Evita Rudzīte Pasaules čempionāts florbolā 5. 750,00    

33 Roberts Graudiņš 
Masveidīgākais orientēšanās 
pasākums Latvijā. 

3. 30,00   

34 Rūdolfs Graudiņš 
Masveidīgākais orientēšanās 
pasākums Latvijā. 

1. 50,00   

35 Tamāra Kosmačeva 
Masveidīgākais orientēšanās 
pasākums Latvijā. 

3. 70,00   

36 
Marta Marija 
Birzkope 

Masveidīgākais orientēšanās 
pasākums Latvijā. 

1. 50,00   

37 
Laimonis 
Daugavietis 

Latvijas čempionāts triatlonā 1. 90,00    

38 Māris Liepa Latvijas čempionāts triatlonā 1. 90,00    
39 Artūrs Liepa Latvijas čempionāts triatlonā 2. 80,00    
40 Gatis Miglāns Latvijas čempionāts petankā. 1. 150,00    
41 Māris Miglāns Latvijas čempionāts petankā. 1. 150,00    
42 Ginta Miglāne Latvijas čempionāts petankā. 1. 150,00    
43 Laura Miglāne Latvijas čempionāts petankā. 1. 150,00    
44 Dace Ida Latvijas čempionāts petankā. 1. 150,00    
45 Kristers Apels Pasaules čempionāts BMX 2. 300,00 Kaspars Ernstsons 300,00 

46 Ināra Lūse 
Pasaules čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem 

3. 100,00    

47 Raimonds Garenčiks Latvijas čempionāts triatlonā 1. 90,00    
48 Kristers Oiguss Latvijas čempionāts BMX 2. 80,00 Kaspars Ernstsons 80,00 

49 Elīna Klindžāne 
Latvijas čempionāts suņu kamanu 
sportā 

2. 120,00    
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Nr. 
Sportists 

(vārds, uzvārds) 
Sasnieguma mērogs Vieta 

Naudas 
balva pēc 
nodokļu 

nomaksas 
(EUR) 

Treneris (vārds, 
uzvārds) 

Naudas 
balva 

trenerim 
pēc 

nodokļu 
nomaksas 

(EUR) 

50 Artūrs Jākobsons 
Latvijas čempionāts suņu kamanu 
sportā 

3. 100,00    

51 Sarmīte Linde 
Latvijas čempionāts suņu kamanu 
sportā 

3. 100,00    

52 Juris Ģērmanis 
Latvijas čempionāts distanču 
slēpošanā 

3. 100,00    

53 Sergejs Rodionovs 
Masveidīgākais sporta pasākums 
riteņbraukšanā 

3. 70,00    

54 Renāte Rodionova 
Masveidīgākais sporta pasākums 
riteņbraukšanā 

2. 80,00    

55 Līga Saulīte 
Pasaules kausa posms ziemas 
peldēšanā  

1. 150,00   

 
5.  

Par finansējuma piešķiršanu Carnikavas pamatskolas audzēkņu brīvpusdienām 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora Sergeja Čevera lūgumu par 

nepieciešamību finansējuma piešķiršanai Carnikavas pamatskolas audzēkņu brīvpusdienām 
2016. gadā, un Carnikavas novada domes iepriekšējo gadu labo praksi, nodrošinot skolas 5.- 9. 
klašu audzēkņus ar novada domes finansētām brīvpusdienām, un to, ka siltu bezmaksas pusdienu 
nodrošināšana sniedz atbalstu ģimenēm un stiprina audzēkņos veselībai labvēlīgus ēšanas 
paradumus, Carnikavas novada dome konstatēja: 

1. Carnikavas pamatskolā 2015./2016. m.g. mācās 334 audzēkņi (01.09.2015.), no kuriem 
217 – 1.- 4. klasēs. 

2. 1. – 4. klašu audzēkņu bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta no Valsts dotācijām. 
3. Laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim Carnikavas 

pamatskolā ar novada finansētajām brīvpusdienām būtu jānodrošina 115 audzēknis – 5 
mēnešus (janvāris-maijs – 98 darba dienas) un 141 audzēkņi – 4 mēnešus (septembris-
decembris 76 darba dienas). 

4. Audzēkņu brīvpusdienu izmaksas (2016. gada janvāris-decembris) nepārsniegs EUR 1,42 
dienā. 

5. Carnikavas pamatskolas audzēkņu pusdienām kopā 2016. gadā nepieciešami EUR 87 
057,36 t.sk. – 1.-4. klašu brīvpusdienām no Valsts dotācijas, tāpēc nepieciešamais novada 
domes finansējums brīvpusdienām 2016. gadā EUR 31 467,20. 
 
Ņemot vērā iepriekš uzskaitīto un, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 10. panta 

trešās daļas 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, 
Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt kopējo finansējumu 2016. gadā Carnikavas pamatskolas 5.- 9. klašu audzēkņu 
brīvpusdienām no Carnikavas novada domes budžeta EUR 31 467,20.  
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2. Lēmuma izpildei nepieciešamos līdzekļus paredzēt no Carnikavas pamatskolas 2016. 
gada budžeta līdzekļiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – Carnikavas pamatskolas direktors S. Čevers. 
 

6. § 
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Carnikavas pamatskolas personālam 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 12:45 domes ārkārtas sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 

Izskatījusi Carnikavas pamatskolas direktora Sergeja Čevera lūgumu izskatīt iespēju 
finansējuma piešķiršanai no Carnikavas novada domes 2016.gadā, Carnikavas novada dome 
konstatēja: 

1. Carnikavas pamatskolas audzēkņu skaits 2015./2016.m.g. ir pieaudzis par 20%. Plānots, 
ka 2016.gada 1.septembrī mācības uzsāks vairāk kā 370  audzēkņi, salīdzinot ar 2011.gadu  
audzēkņu skaita pieaugums ir vairāk kā 70%, līdz ar to ir pieaugušas arī skolas uzturēšanas 
un izglītības procesa nodrošināšanai esošās izmaksas. 

2. Sakarā ar skolas klašu komplektu skaita pieaugumu (pēdējo 3 gadu laikā klašu komplektu 
skaits pieaudzis par 6), līdz ar to ir pieaudzis arī pedagoģisko slodžu skaits. 

3. Sakarā ar 1.klašu audzēkņu skaita pieaugumu (2015./2016. m.g. uzsāk 60 1. klases 
audzēkņi) radusies nepieciešamība palielināt Carnikavas novada domes finansētās 
pagarinātās dienas grupu skaitu, iesaistot lielāku skaitu pedagogu pagarinātās dienas grupas 
darba nodrošināšanai. 

4. Audzēkņu skaita pieaugums rada papildus noslogotību arī skolas atbalsta personālam, t. i. 
skolotājam logopēdam, izglītības psihologam kā arī sociālam pedagogam. 

5. Pamatojoties uz to, ka Carnikavas pamatskolā nav ārpusstundu darba organizatora štata 
vietas, visus skolas pasākumus organizē pedagogi. Skolā nepieciešams turpināt 2012.gadā 
iesākto praksi par piemaksu noteikšanu pedagogiem par ārpusstundu darba pienākumu 
izpildi.  
 
Ņemot vērā iepriekš uzskaitīto, un, pamatojoties uz LR Izglītības likuma „Par 

pašvaldībām” 17. panta „Pašvaldības kompetence izglītībā” pirmo daļu, trešās daļas 6.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas un 
Finanšu un budžeta komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas pamatskolas direktora lūgumu par finansējuma piešķiršanu 
Carnikavas pamatskolai 2016.gadā no Carnikavas novada domes budžeta: 
1.1. Carnikavas pamatskolas pedagogu ikmēneša dotācijai - piemaksai par 1 pedagoģisko 

slodzi EUR 40 apmērā mēnesī, 37,04 pedagoģiskās likmes, 12 mēnešu periodā, kopā 
EUR 17779,20 papildus sociālais nodoklis 23,59%. 

1.2. Carnikavas pamatskolas 1.- 2.klašu pagarinātās dienas grupas pedagogu darba 
samaksai EUR 1400 mēnesī, uz mācību gada 12 mēnešu periodu, kopā EUR 16800, 
papildus sociālais nodoklis 23,59%. 

1.3. Carnikavas pamatskolas skolotāja-logopēda darba finansējumam EUR 350,00 mēnesī, 
kopā 12 mēnešu periodā EUR 4200,00, papildus sociālais nodoklis 23,59%. 

1.4. Carnikavas pamatskolas izglītības psihologa darba finansējumam EUR 700,00 mēnesī, 
(1 slodze) + 0,5 slodzes EUR 350,00, t.i kopā 12 mēnešu periodā EUR 12600,00, 
papildu sociālais nodoklis 23,59%. 
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1.5. Carnikavas pamatskolas sociālā pedagoga darba algas palielināšanai līdz 1 slodzei, t.i. 
EUR 0,5 slodzes EUR 350,00 mēnesī, kopā 12 mēnešu periodā EUR 4200,00, papildu 
sociālais nodoklis 23,59%. 

1.6. Carnikavas pamatskolas ārpusstundu darba finansēšanai 12 mēnešu periodā EUR 
4838,00, papildus sociālais nodoklis 23,59%. 

2. Carnikavas pamatskolas direktoram S. Čeveram lēmuma 1. punkta izpildei līdzekļus 
paredzēt 2016. gada Carnikavas pamatskolas budžetā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – Carnikavas pamatskolas direktors S. Čevers. 
 

7. § 
Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas darbinieku sarakstā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora (turpmāk tekstā – skola) direktora 

S. Čevers ziņojumu, ar lūgumu sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu valstī veikt izmaiņas 
darbinieku (laboranta) darba mēnešalgā, nolūkā nodrošināt Carnikavas pamatskolas darbinieku 
(laboranta) atlīdzību saskaņā ar 24.11.2015. Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par 
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa 
likmes aprēķināšanu”, 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs” prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.01.2016. apstiprināt:  
Carnikavas pamatskolas darbinieka (laboranta) darba algu EUR 370,00 (trīs simti 
septiņdesmit euro, 00 centi). 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos līdzekļus paredzēt no Carnikavas pamatskolas budžeta 
līdzekļiem. 

3.  Direktoram S. Čeveram veikt grozījumus darba līgumā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
8. § 

Par amata vietu izveidošanu pašvaldības iestādē „Carnikavas sporta centrs”, par 
amatalgu noteikšanu un izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas 

darbinieku sarakstā 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Sporta centrs ir saņēmis Carnikavas senioru lūgumu izveidot rekreācijas sporta grupu 
pieaugušajiem un senioriem, kas ļautu kvalitatīvi organizēt pieaugušo un senioru brīvā 
laika pavadīšanas iespēju novadā un fizisko darbspēju atjaunošanu.  

2. Sporta centrs 2014.gadā izveidoja riteņbraukšanas grupu, kura 2015.gada riteņbraukšanas 
sezonā uzrādīja labus rezultātus Latvijas jaunatnes sacensībās MTB. Ņemot vērā, ka 
bērniem ir atšķirīgs vecums, kas faktiski neļauj organizēt nodarbības visiem vienlaicīgi, ir 
nepieciešams veidot divas dažāda vecuma jauniešu grupas paredzot papildus samaksu 
riteņbraukšanas jaunatnes sporta speciālistam 
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3. Kopš pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” izveides ir pagājuši četri gadi, kuru 
laikā ir izveidots darbspējīgs kolektīvs divdesmit darbinieku sastāvā, tiek nodrošināta 
Latvijā konkurētspējīga sacensību sistēmas darbība, aktīvi tiek strādāts pie sporta bāžu 
attīstības projektu realizācijas. Ņemot vērā iestādes vadītāja ieguldījumu, sasniegtos 
rezultātus, kā arī konkurenci darba tirgū, nepieciešams palielināt darba algu. Šobrīd 
iestādes vadītāja mēnešalga ir 1292 euro, kas sastāda 67% no maksimālās mēnešalgas  1917 
euro. Nepieciešamais darba algas palielinājums sastāda 10% pieaugumu, kas ir 129 euro 
mēnesī. 

4. Sporta pasākumu organizatorei ir nākuši klāt kasieres darba pienākumi, jo sacensībās ir 
ieviestas dalības maksas, kuru kopējais apjoms gada laikā pārsniedz desmit tūkstošus eiro, 
kas tiek iekasēti izmantojot elektronisko kases aparātu. Ar 2015.gadu Sporta centrs veido 
atsevišķu arhīvu, jo darbinieku skaits ir pieaudzis virs divdesmit cilvēkiem. Šo darba 
pienākumus veic sporta pasākumu organizatore. Šobrīd sporta pasākumu organizatores 
mēnešalga ir 1033 euro, kas sastāda 88% no maksimālās mēnešalgas 1174 euro. 
Nepieciešamais darba algas palielinājums sastāda 10% pieaugumu, kas ir 103 euro  mēnesī. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturto daļu, 7.panta 
ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 28.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Carnikavas sporta centra darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā no 
01.02.2016.: 
1.1. izveidot jaunu amata vienību rekreācijas speciālists nepilns darba laiks 0,225 likmes; 

amata saime: 48.II; mēnešalgu grupa: 8; mēnešalga EUR 1093,00; alga mēnesī EUR 
196,00; 

1.2. noteikt riteņbraukšanas sporta speciālista darba laika slodzi līdz 0,325 likmes, alga 
mēnesī EUR 356,00; 

1.3. noteikt pašvaldības iestādes “Sporta centrs” vadītāja mēnešalgu 1421 euro; 
1.4. noteikt  pašvaldības iestādes “Sporta centrs”  sporta pasākumu organizatora mēnešalgu 

1136 euro. 
2. Saskaņā ar lēmuma 1.punktu veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības administrācijas 

darbinieku sarakstā līdz 31.01.2016; 
3. Lēmuma 1.punkta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt, plānojot 2016.gada 

budžetu; 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” vadītājs. 
5. Atbildīgā par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
9. § 

Par amatalgas noteikšanu Piejūras internātpamatskolas direktoram 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Iepazīstoties ar Piejūras  internātpamatskolas administrācijas iesniegumu par direktora 

amatalgas likmes paaugstināšanu sākot ar 01.01.2016., Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Atbilstoši VIIS datubāzē norādītajam Piejūras skolā uz 2016.gada 1.janvāri reģistrēti 69 

izglītojamie; 
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2. Direktors, uzsākot darba tiesiskās attiecības 2015.gada augustā, aktīvi iesaistījies skolas 
darba plānošanā un organizācijā, piesaistot izglītojamos, pedagogus un sadarbības 
partnerus, kā arī radis jaunus risinājumus rehabilitācijas pasākumiem izglītojamo veselības 
veicināšanai; 

3. bērnu rindas uz novada pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš” samazināšanai direktors 
veicis vecāku aptauju, izpēti skolas telpu atbilstībai pirmsskolas izglītības programmas 
nodrošināšanai un finanšu aprēķinus, kas nepieciešami telpu pielāgošanai; 

4. Direktora vadībā veikti pasākumi  skolas izglītojamos integrējot sabiedrībā, apmeklējot un 
piedaloties novada kultūras un sporta pasākumos; 

5. Piejūras internātpamatskolas darba specifika ir 24 stundas diennaktī, par ko ir atbildīgs 
izglītības iestādes vadītājs; 

6. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10.punktu 
Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam 
var grozīt katru gadu pēc stāvokļa uz 1.janvāri attiecīgā novada (republikas pilsētas) 
pašvaldība; 

7. 2.12.2009. MK noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu darba samaksai” 14. 
punkts nosaka, ka „Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai 
pašvaldība izlieto ne vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas”.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, 
Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
26.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Piejūras internātpamatskolas direktoram amatalgu sākot  no 2016. gada 1.janvāra 
EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) mēnesī, tajā skaitā normatīvajos aktos 
paredzētie nodokļi. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības iestāžu mēnešalgu un amatu sarakstā. 
3. Ar lēmuma 1.punkta izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no Piejūras internātpamatskolas 

budžeta pedagogu atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem, ievērojot likumdošanā noteikto 
kārtību un ierobežojumus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi Finanšu nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 
10. § 

Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/3 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 
14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 
I.Krastiņš komentē, ka, ņemot vērā iedzīvotāju satraukumu, kas saistīts ar šīm izmaiņām, 
nākošajā reizē, kad tiek pieņemti līdzīgi būtiski lēmumi, iedzīvotājus par tiem vajadzētu brīdināt 
laicīgi. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 28.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2016/3 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā””. 

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

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„CARNIKAVAS NOVADA V ĒSTIS”, mājas lapā www.carnikava.lv un izlikt redzamā 
vietā Carnikavas novada domes ēkā. 

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

11. § 
Par grozījumiem 20.01.2016. Carnikavas novada domes lēmumā (prot.Nr.1, 18.§) 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada domē 05.05.2015. tika saņemts S. T. (deklarētā adrese) iesniegums 
Nr. S/1144 ar lūgumu piešķirt naudas balvu viņas meitai, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēknei Z. T. par sasniegumiem - 2.vieta XIII Starptautiskā akordeonistu –solistu konkursā 
“Naujene 2015” Daugavpilī  2015.gada 21.aprīlī un 1.vieta Vidzemes reģiona mūzikas un 
mākslas skolu akordeonistu –solistu konkursā “Cēsis 2015”Cēsīs 2015.gada 29.aprīlī.  

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības 
kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada 
domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) izpratnē, naudas balvu par sasniegumiem iepriekšējā 
gadā personai piešķir par augstāko sasniegumu. 

Z.T. augstākais sasniegums ir 2.vieta XIII Starptautiskā mēroga konkursā, bet ar 
Carnikavas novada domes 20.01.2016. lēmumu Carnikavas novada domes lēmumā (protokols 
Nr.1, 18.§) viņai piešķirta naudas balva par iegūto 1.vietu reģiona nozīmes konkursā. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 9., 10.3.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, 
Finanšu un budžeta komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
28.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt 20.01.2016. Carnikavas novada domes lēmuma “Par naudas balvu kultūrā un 
mākslā” (protokols Nr.1, 18.§) lemjošās daļas 1.punktu. 

2. Piešķirt Z. T. naudas balvu EUR 128,06 (viens simts divdesmit astoņi eiro, 06 centi) pēc 
nodokļu  nomaksas par iegūto 2.vietu XIII Starptautiskā akordeonistu – solistu konkursā 
“Naujene 2015” Daugavpilī 2015.gada 21.aprīlī. 

3. Finanšu līdzekļus – radušos starpību EUR 56,92 (piecdesmit seši eiro, 92 centi) starp 
lēmuma lemjošās daļas 2.punktā noteikto naudas balvas summu un summu, kas Z.T. 
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piešķirta un izmaksāta, pamatojoties uz  20.01.2016. Carnikavas novada domes lēmumu 
“Par naudas balvu kultūrā un mākslā” (protokols Nr.1, 18.§) - piešķirt no pašvaldības 
2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras finansiālais atbalsts” un ieskaitīt iesniegumā 
norādītajā Z. T. mātes S. T.  SWEDBANKAS kontā (bankas konts). 

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

 
12. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2016/4 „Saistošie noteikumi 
par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Krastiņš, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis 
 
R.Raimo komentē, ka ir apmierināts ar darbu apvienotajā komitejā un 2016.gadam sagatavoto 
budžetu. Nav vērts sasteigt darbus, “nopelt” citu deputātu viedokli, bet vairāk argumentēt un 
pamatot savus priekšlikumus. Saistībā ar sporta jomu, visas lietas tomēr netika uzklausītas.  
I.Krastiņš komentē, ka izglītības un sporta centra kvartāla projektēšanai ir stipri ierobežotas 
iespējas iegūt papildus finansējumu, bet neapšaubāmi šīs lietas ir jādara. Attiecībā par pārējiem 
infrastruktūras objektiem (ceļiem, apgaismojumu), deputāts uzsver, ka finansējums no Valsts 
kases ir līdzīgs tam, ko bija paredzējusi I.Krastiņa vadītā valdība. Apmierina, ka tiks realizēts 
Dzirnupes ielas projekts, bet savukārt neapmierina tas, ka Garciema ielu rekonstrukcijas ir 
“noliktas otrajā plānā”, neskatoties uz to, ka Garciems ir pirmais ciemu rindošanas sarakstā. 
Neapmierina arī tas, ka deputāts, kurš pārstāv Garciemu, saka, ka ciemam pietiek ar “zaļu zāli”. 
Deputātiem vajadzētu vairāk cīnīties par savu ciemu un iedzīvotāju interesēm. Paldies 
D.Jurēvicai, ka ir ņemtas vērā daudzas izmaiņas, līdz ar to iedzīvotāji piln īgi noteikti būs 
ieguvēji.  
I.Tjarve atbild I.Krastiņam, ka nekad nav apgalvojusi, ka Garciemam pietiek ar “zaļu zāli”. 
Garciema attīstība nezin kāpēc tagad tiek balstīta uz aptauju, kas ir tapusi pēdējo divu nedēļu 
laikā, un vairāk nekā puse tās dalībnieki nav novadā deklarētie iedzīvotāji. Nevajag šo visu 
pavērst tā, ka I.Tjarve ir pret infrastruktūru un “par zaļu zāli”, bet gan par drošību un attīstību 
Garciemā un visā Carnikavas novadā. 
E.Sliede komentē, ka pašvaldībai 2016.gadā būs mazāk aizņēmumi Valsts kasē. Pozitīvi ir tas, 
kas līdzekļi būs paredzēti gan Dzirnupes ielas, gan Jūras ielas rekonstrukcijai. Šī budžeta versija 
ir pavisam savādāka un labāka, kā tika piedāvāta decembrī. 
E.Burģelis komentē, ka šis ir viens no labākajiem budžetiem pēdējos trijos gados, ņemot vērā, 
kā tika uzklausīti deputātu viedokļi. Aicina arī turpmāk organizēt tikpat aktīvu darbu pie nākošo 
gadu budžetiem un to grozījumiem.  
 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”, kuru pielikumā ir Carnikavas novada 
domes pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pārskatu par Carnikavas novada 
pašvaldības saistībām un Paskaidrojuma rakstu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta 
komitejas 28.01.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
R.Raimo), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2016/4 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (pielikums). 
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2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
I.Krastiņš komentē, ka balsojumā “ATTURAS”, jo ir vairākas lietas, ko varēja izdarīt labāk. 
Liels prieks, ka ir ņemtas vērā daudz izmaiņas, bet paliek jautājums, kāpēc bija vajadzīga 
valdības maiņa, lai tas mainītos!? 
 

13. § 
Par Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” 

Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto priekšlikumu par Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015.-2021.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijas nepieciešamību, 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pašvaldību 
pienākums ir izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, bet 
21.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka tikai novada dome var apstiprināt pašvaldības 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 

2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7.pants noteic, ka attīstības plānošanas 
dokumentus izstrādā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, bet 8.pants noteic, ka attīstību 
plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā 
(līdz trim gadiem), kā arī izstrādā plānošanas dokumentus konceptuāla lēmuma 
pieņemšanai vai nacionālās pozīcijas formulēšanai. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 73.punkts noteic, ka attīstības programmas rīcības plānu un 
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam 
gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un 
ievieto sistēmā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes 

„CARNIKAVAS NOVADA DOME” Att īstības un plānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus 
un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās 
daļas 3.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7. un 8.pantu, Ministru kabineta noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, un 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta 
komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.01.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, R.Raimo), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Aktualizēt Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam rīcības plānu un 
investīciju plānu ievērojot pašvaldības budžetu 2016. gadam. 

2. Apstiprināt aktualizēto Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam 
rīcības plānu un investīciju plānu (1.pielikums). 

3. 5 darba dienu laikā ievietot aktualizēto dokumentu teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā un novada mājas lapā. 
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4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājam nodrošināt lēmuma izpildi. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 
Novada ārkārtas domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Sēdi slēdz 2016.gad 28.janvārī plkst. 13:10 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 32 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2016/3 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Carnikavas novadā” uz 4 lp. 

3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2016/4 „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” uz 37 lp. 

4. Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam rīcības plāns uz 44 lp. 
5. Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam investīciju plāns uz 20 lp. 

 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 28. janvārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 28. janvārī 
 


