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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 17.februārī  Nr. 4 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Domes 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, Daiga Kalnbērziņa, Kristaps Bergmanis, 
Arta Deniņa, Sanita Sudraba, Imants Krastiņš (no plkst. 09:02) 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  – Kārlis Eidis (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ilona 

Gotharde, Sandra Baltruka, Ainārs Grikmanis, Ināra 
Stalidzāne, Daina Upīte 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09:04 

 
Domes sēdes darba kārtībā ir 28 darba kārtības jautājumi un papildus darba kārtībā ir 2 

jautājumi. Divi pēdējie sēdes darba kārtības jautājumi tiek skatīti slēgtā domes sēdē. 
 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu no domes sēdes darba kārtības izslēgt 27.jautājumu, jo šis 
jautājums ir novēlots un vairs nav aktuāls. 
D.Jurēvica norāda, ka šis jautājums ir jāskata, jo tas ir domes kompetencē.  
 
Plkst. 09:02 domes sēdē ierodas deputāts I.Krastiņš. 
 
R.Raimo jautā, kāds ir iemesls, kāpēc dome sēdes 27. un 28. jautājums tiek skatīts domes 
slēgtajā daļā? 
D.Jurēvica atbild, ka šie jautājumi ir jāizskata domes slēgtajā daļa, jo tie skar fiziskas 
personas datus. Bet, ja deputāti vēlas un R.Garenčiks piekrīt, tad šos  jautājumus var skatīt arī 
sēdes atklātajā daļā.  
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R.Garenčiks piekrīt, ka 27. un 28. jautājums tiek izskatīts domes sēdē atklātajā daļā.  
 
D.Jurēvica aicina balsot par K.Bergmaņa izteikto priekšlikumu “No domes sēdes darba 
kārtības izslēgt 27.jautājumu”, atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede), „ATTURAS” nav balsīm, 
priekšlikums netiek apstiprināts. 
 
Plkst. 09:08 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes un papildus domes sēdes darba kārtībām, ar 
iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), 
Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/5 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

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

2. Par izmaiņām domes Iepirkuma komisijas sastāvā  
3. Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus. 
4. Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus. 
5. Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus. 
6. Par grozījumiem pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu 

sarakstā. 
7. Par budžeta izpildi 2015.gadā. 
8. Par izmaiņām „Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” komisijas 

sastāvā. 
9. Par grozījumiem Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas sastāvā. 
10. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules ziemas peldēšanas kausa izcīņas posmā.  
11. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
12. Par ēku (būvju) īpašuma pievienošanu zemes īpašumam.  
13. Par pašvaldības nekustama īpašuma Cīruļu iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Kalngalieši”.  
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “GRIF 93”. 
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
16. Par izmaiņām komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai 

sastāvu. 
17. Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, 

„Mežgarciems - 8”, „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskai apspriešanai 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes 
gabals Nr.9” un Karno iela 24, Gauja, Carnikavas novads. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Ludmilas Azarovas 
iela 20, 22, 24, Carnikava, Carnikavas novads. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Salūts 3 sektors 7, 9, 
10, Carnikava, Carnikavas novads. 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes 
gabals Nr.4” un Skābekļa iela 31, Gauja, Carnikavas novads. 

22. Par izmaiņām nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā. 
23. M.B. iesnieguma izskatīšana. 
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24. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
25. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
26. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr.3, 3.§). 
27. Par izmaiņām Carnikavas novada  bāriņtiesas locekļu sastāvā. 
28. Izlīguma projekta izskatīšana. 
29. Par komisijas izveidi. 
30. Izpilddirektora atskaite. 
 

1. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/5 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

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

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica, R.Raimo 
 
K.Bergmanis jautā, vai šajos grozījumos ir iestrādāts arī tas, kas attiecas uz darbu komitejās 
un priekšlikumu iesniegšanas kārtību? 
D.Jurēvica atbild, ka šajos nolikuma grozījumos tas nav iekļauts. Bet, ja deputātiem ir kādi 
priekšlikumi, ko vajadzētu mainīt komiteju darbā, tad tos var iesniegt apspriešanai un 
izskatīšanai. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 
24.pantu, Finanšu un budžeta komitejas 10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm 
(E.Burģelis, K.Bergmanis, S.Sudraba), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2016/5 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2013.gada 03.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 
“Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums). 

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

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 
Ļ.Petrovskai 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. 
 

2. § 
Par izmaiņām domes Iepirkuma komisijas sastāvā  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka:  
1. ar domes 03.07.2013. lēmumu “Par iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu” 

(protokols Nr.14, 13.§) ir izveidota domes Iepirkuma komisija, par Iepirkuma komisijas 
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priekšsēdētāju ir ievēlēts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists 
Pēteris Ersts; 

2. ar domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) Pēteris Ersts ir atbrīvots no 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata; 

3. 08.02.2016. domē saņemts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurista 
un iepirkuma speciālista Alekseja Pētersona iesniegums, kurā izteikta piekrišana ieņemt 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amatu; 

4. atbilstoši Iepirkuma komisijas nolikumam, Iepirkuma komisija izveidojama piecu locekļu 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs komisijas 
locekļi. 

5. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 24.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt locekļus pašvaldības 
komisijās; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu un otro daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.02.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes Iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu 
speciālists Aleksejs Pētersons; 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa 
Kozlovska; 
Komisijas locekļi: 

Deputāts Rolands Laveiķis; 
Deputāts Eduards Burģelis; 
Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas šoferis/saimniecības 
pārzinis Guntis Jākobsons. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
I.Krastiņa komentārs: “Nodrošināt jauno komisijas locekļiem apmācības iepirkumu jomā”. 
 

3. § 
Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piekto un septīto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 
10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 
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Atļaut Aleksejam Pētersonam savienot Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar dzīvokļu īpašnieku biedrības “Saharova 8”, reģistrācijas 
Nr.40008120792, valdes locekļa amatu un Publisko un privāto partnerattiecību biedrības 
“Sernikon”, reģistrācijas Nr.40008145762, projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

4. § 
Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piekto un septīto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 
10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Aleksejam Pētersonam savienot Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas jurista un iepirkumu speciālista amatiem. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

5. § 
Par atļauju A.Pētersonam savienot amatus 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 panta piekto un septīto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 
10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Aleksejam Pētersonam savienot Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar Carnikavas pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto 
darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekļa amatu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

6. § 
Par grozījumiem pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu 

sarakstā  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, D.Jurēvica, I.Krastiņš, K.Bergmanis, R.Raimo 
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A.Deniņa jautā, kādas ir prasības policijas priekšnieka amatam? Vai šo amatu var ieņemt 
jebkura persona? 
D.Jurēvica atbild, ka šī amata prasības ir definētas likumā, I.Pastors šīm prasībām atbilst. 
Vienīgā svarīgā prasība ir tāda, ka darbiniekam jābūt ar augstāko izglītību. 
I.Krastiņš komentē, ka šī darbinieku rotāciju ir notikusi tikai ar vienu mērķi – lai atrastu darba 
vietu no amata atbrīvotajam darbiniekam. Savādi ir arī tas, ka policijas priekšniece, kas ir 
vadošs amats un pārvalda lielu iestādes darbu, atsakās no sava amata, lai turpmāk strādātu 
par juristi. Šeit ir redzams, kā tiek izmantoti administratīvie resursi, lai konkrētā amatā ieceltu 
“savu cilvēku”. Rezultāts ir tāds, ka aģentūra tagad ir ieguvusi darbinieku bez pieredzes 
jurista darbā.  
D.Jurēvca norāda, ka I.Krastiņš vairākkārt ir piesaucis to, ka tiek pausta nepatiesa 
informācija. Vai Jums ir zināmas E.Klindžānes patiesie iemesli, kāpēc viņa ir izdarījusi šādu 
lēmumu!? Kāpēc deputātiem ir šāda neticība darbiniekiem!? 
K.Bergmanis komentē, ka šajā gadījumā ir jāizpilda likuma prasības. Deputāts norāda, ka 
I.Pastors būs spējīgs pildīt šos amata pienākumus. Viss atkarīgs kā tiks organizēts darbs – visu 
novada iedzīvotāju interesēs. 
R.Raimo norāda, ka balsojumā par šo jautājumu atturēsies, jo ir daudz neskaidrību, kā ir 
noticis šis rotācijas process. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. Ar Carnikavas novada domes 20.10.2010. lēmumu (protokols Nr. 20, 13.§) izveidota 

pašvaldības policija; 
2. Pašvaldības policijas dienesta pienākumu izpildi nodrošina policijas priekšnieks, vecākais 

inspektors – lietvedis, 6 vecākie inspektori un 4 inspektori; 
3. Ņemot vērā pašvaldības policijas priekšnieka ieguldījumu sabiedriskās kārtības 

organizēšanā un uzturēšanā, darba nozīmīgumu un atbildību noziedzības novēršanā, 
drošības garantēšanā un priekšniekam pakļauto darbinieku skaitu, kā arī, ņemot vērā 
likumā paredzēto maksimālās mēnešalgas likmi pašvaldības policijas priekšniekam, būtu 
nepieciešams pielīdzināt policijas priekšnieka mēnešalgu citu Centrālās administrācijas 
struktūrvienību vadītāju mēnešalgai; 

4. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 
ceturtā daļa un 11.panta pirmā daļa 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.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas cita 

starpā paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku atlīdzību, 
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs” un Ministru kabineta 29.01.2013.noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un to noteikšanas kārtību”,  
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis), „PRET” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” 2 
balsīm (K.Bergmanis, R.Raimo), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādas izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku amatu un 
mēnešalgu sarakstā (pielikums): 
1.1. noteikt pašvaldības policijas priekšnieka mēnešalgu  EUR 1647 no 01.03.2016.  

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minēto –Administratīvās nodaļas vadītāja. Termiņš – līdz 
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29.02.2016.  
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   

 
7. § 

Par budžeta izpildi 2015.gadā 
Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Lulle, D.Jurēvica 
 
R.Raimo jautā, kāpēc budžeta pozīcija “maksas pakalpojumi” ir neizpilde? 
I.Lulle  atbild, ka neizpilde veidojās p/a “Carnikavas Komunālserivss”, jo gada laikā daudzi 
iedzīvotāji ir atteikušies no apsaimniekošanas pakalpojumiem. To ietekmēja arī siltā ziema, kā 
rezultātā bija mazāki maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.  
R.Raimo jautā, no kā ir radusies starpība, kas attiecas uz atlīdzībām (3.tabula)? 
I.Lulle  atbild, ka šajā sadaļā ietaupījums ir gan aģentūrai, gan PII “Riekstiņš” budžetos 
(darbinieku aizvietošanas, slimības lapas, apmācību kompensācijas u.c.). 
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2015.gadā un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 10.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2015.gada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi saskaņā ar 
pielikumu. 
 

8. § 
Par izmaiņām „B ērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” komisijas 

sastāvā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Ņemot vērā izmaiņas Carnikavas pašvaldības struktūrā un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta pirmo daļu, un Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Bērnu uzņemšanas pirmskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” komisiju šādā 
sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētāja - Arta Deniņa – domes deputāte; 
1.2. priekšsēdētāja vietniece - Ilze Tjarve – domes deputāte. 

2. Komisijas locekļi: 
2.1. Genovefa Kozlovska – domes priekšsēdētājas vietniece; 
2.2. Vita Lejniece– novada iedzīvotāja; 
2.3. Guntis Jākobsons – novada iedzīvotājs. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 
03.07.2013. (protokols Nr.14, 10.§) „Par komisijas izveidi bērnu uzņemšanai PII iestādē 
„Riekstiņš”. 
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9. § 
Par grozījumiem Interešu izglītības programmu vērt ēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: I.Tjarve, A.Deniņa, G.Kozlovska, I.Krastiņš, I.Gotharde, R.Raimo 
 
G.Kozlovska norāda, ka IKSS komitejā par šo jautājumu tika daudz diskutēts. Neviena persona 
nav aizstājama, bet dabā ir savi izņēmumi. Bērna māti nevar aizstāt neviens, it īpaši, ja tie ir 
pirmie dzīvības mēneši. Deputāte uzskata, ka domē ir cilvēki, kas šajā komisijā varētu 
darboties. G.Kozlovska izsaka priekšlikumu - novada iedzīvotājas Ilzes Vilkas vietā iekļaut 
deputāti Daigu Kalnbērziņu.  
A.Deniņa komentē, ka nevar runāt citu personu vārdā. A.Deniņa izsaka priekšlikumu – 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas Elitas Terentjevas vietā iekļaut izglītības metodiķi Elitu 
Lecko. 
I.Krastiņš jautā, cik bieži šī komisijas organizē sanāksmes? 
A.Deniņa atbild, ka komisijai gadā ir 2 – 3 sanāksmes, lemjot par finansējumu piešķiršanu 
interešu izglītības programmām. 
I.Krastiņš jautā, vai I.Vilkas pašreizējā situācija ietekmēs komisijas darbību? 
A.Deniņa atbild, ka nevar runāt I.Vilkas vārdā. Līdz šim ar I.Vilku ir bijusi ļoti konstruktīva 
sadarbība un viņa ir sniegusi lielu ieguldījumu komisijas darbā. 
I.Gotharde komentē, ka jautājums par E.Lecko iecelšanu ir jāizvērtē vai šos amatu ir iespējams 
savienot un nav interešu konflikts. 
R.Raimo komentē, ka aizvien biežāk rodas jautājumi par komisiju kompetencēm, tādēļ balsos 
par komitejā pieņemto lēmumu. 
 
D.Jurēvica aicina balsot par G.Kozlovskas izteikto priekšlikumu “Novada iedzīvotājas Ilzes 
Vilkas vietā iekļaut deputāti Daigu Kalnbērziņu”, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 5 
balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „ATTURAS” 1 balss 
(K.Bergmanis), priekšlikums tiek apstiprināts. 
 
A.Deniņa komentē, ka personīgais balsojums nav vērsts pret D.Kalnbērziņu kā personu, bet 
gan pret nelietderīgiem grozījumiem komisijas sastāvā. 
 

Iepazīstoties ar izmaiņām Carnikavas novada domes deputātu sastāvā, saskaņā ar 
28.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība” 10.punktu pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas 
sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, 
biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu 
izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības 
programmu īstenošanu saistītās personas.  

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmo 

un otro daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Izglītības, kultūras, sporta  un 
sociālo jautājumu komitejas 08.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede), „PRET” 5 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), 
„ATTURAS” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisiju 
5 (piecu) locekļu sastāvā: 
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1.1. komisijas priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa 
Kozlovska  

2. Komisijas locekļi: 
2.1. Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja – Elita Terentjeva; 
2.2. novada domes deputāte – Daiga Kalnbērziņa; 
2.3. novada domes deputāte – Arta Deniņa; 
2.4. sociālais darbinieks – Dzintra Vīksne.  

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 
03.07.2013. (protokols Nr.14, 9.§) „Par grozījumiem Interešu izglītības programmu 
vērtēšanas komisijas sastāvā”. 

 
I.Krastiņš komentē, ka visi šie lēmumi par izmaiņām komisijas un darbinieku sarakstos ir 
nelietderīgi un neatbilstoši novada interesēm.  
 

10. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules ziemas peldēšanas kausa izcīņas posmā  

Ziņo: A.Deniņa 
 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas L. S. (reģistrēts KAC 07.01.2016. Nr.S/48) 

iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņas dalībai Pasaules ziemas peldēšanas kausa 
izcīņas posmā 26.-28.02.2016. Tallinā (Igaunijā) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
2.1., 4. punktu, 6.pielikumu un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 08.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajai sportistei L.S. EUR 200,00 (divi simti eiro, 00 
centi) dalībai Pasaules ziemas peldēšanas kausa izcīņas posmā dalības maksas, transporta 
un naktsmītnes izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvijas ronis” (reģ. Nr. 
40008124703). 

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

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

 
11. § 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvald īšanā) 
pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komun ālserviss” 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums Jaunā 
iela 4, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1468, kas sastāv no 
zemes vienības 0,0677 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1468; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 15.12.2015. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
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Nr.1000 0055 1283; 
2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Garezeru iela 39”, Gauja, Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 002 142, kas sastāv no zemes vienības 0,4527 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1402; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 17.12.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 1374; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “D īķīšu mežs”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 008 1346, kas sastāv no zemes vienības 2,38 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1346; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 21.12.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 1426; 

4. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Mazā Dārza iela 130, Garciems, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 008 1367, kas sastāv no zemes vienības 0,0509 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 008 1367; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 21.12.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 1511; 

5. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 005 1030, kas sastāv no zemes vienības 0,06 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1030; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 22.12.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 1528; 

6. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Pašvaldības ceļi”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 002 2383, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 1,01 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1219; pašvaldības īpašuma tiesība uz zemes vienību nekustamā 
īpašuma sastāvā 18.01.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 0345; 

7. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Tulpju iela 3A, Carnikava, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 005 1355, kas sastāv no zemes vienības 0,0179 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1355; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 29.01.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 2570; 

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

9. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 
apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 
2.1.2.apakšpunktā cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot 
Carnikavas novada pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 
 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 
„Carnikavas Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, 
šādus Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  
1.1. Jaunā iela 4, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1468, kas 

sastāv no zemes vienības 0,0677 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1468; 
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1.2. “Garezeru iela 39”, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 142, kas 
sastāv no zemes vienības 0,4527 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1402; 

1.3. “D īķīšu mežs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1346, kas sastāv no 
zemes vienības 2,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1346; 

1.4. Mazā Dārza iela 130, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 
1367, kas sastāv no zemes vienības 0,0509 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1367; 

1.5. Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, kas 
sastāv no zemes vienības 0,06 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1030; 

1.6. „Pašvaldības ceļi”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 2383, sastāvā 
ietilpstoša zemes vienība 1,01 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1219; 

1.7. Tulpju iela 3A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1355, kas 
sastāv no zemes vienības 0,0179 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1355. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 25.02.2016. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos 
pie 02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts 
starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumus no 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2016.gada budžeta līdzekļiem. 

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

12. § 
Par ēku (būvju) īpašuma pievienošanu zemes īpašumam  

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība) pieder nekustams īpašums Cīruļu 
iela 18A, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0712, kas sastāv no 
zemes vienības 0,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0712; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo 13.10.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0011 3937; 

2. pašvaldībai pieder ēku (būvju) nekustams īpašums Cīruļu iela 18C, Kalngale, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 507 0010, kas sastāv no četrām būvēm, kadastra apzīmējumi 
8052 007 0712 002, 8052 007 0712 003, 8052 007 0712 004 un 8052 007 0712 005; 
pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 11.06.2014. 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 9437;  

3. ēku (būvju) nekustama īpašuma Cīruļu iela 18C, Kalngale, Carnikavas nov., sastāvā 
norādītās četras būves atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes vienības Cīruļu iela 18A, 
Kalngale, Carnikavas nov., kura iegūta pašvaldības īpašumā saskaņā ar 30.09.2015. 
noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.02-14.1/15/19; 

4. likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteic: 
a. 14.panta otrā daļa -  ja zemi īpašumā iegūst ēku (būvju) īpašnieks vai ēku (būvi) — 

zemes īpašnieks, ēkas (būves) īpašums pievienojams zemes īpašuma nodalījumam un 
ēku (būvju) nodalījums slēdzams arī bez īpašnieka lūguma, ja zemesgrāmatu nodaļas 
tiesnesis nekonstatē normatīvajos aktos noteiktos šķēršļus zemes īpašuma un ēkas 
(būves) īpašuma savienošanai. Šādā gadījumā nekustamajam īpašumam saglabājams 
zemes īpašuma kadastra numurs; 
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b. 35.pants - valsts un pašvaldību ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatās, ievērojot šā 
likuma 12.—15., 19. un 25.pantā noteiktās prasības. 

5. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. un 
2.9.apakšpunkts noteic, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, 
administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, zemes vienība, uz kuras ir atļauts 
būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus; 7.punkts noteic, ka 
adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, 
likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 

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

7. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
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. 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, 
parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos un pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos; 

c. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
8. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā iesniedzams nostiprinājuma lūgums zemes 
īpašuma Cīruļu iela 18A, Kalngale, Carnikavas nov., un ēku (būvju) īpašuma Cīruļu iela 
18C, Kalngale, Carnikavas nov., savienošanai; 

9. atbilstoši normatīvajiem aktiem ēku (būvju) īpašums Cīruļu iela 18C, Kalngale, 
Carnikavas nov., pievienojams zemes īpašuma Cīruļu iela 18A, Kalngale, Carnikavas 
nov., nodalījumam un ēku (būvju) nodalījums slēdzams. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 20., 27.punktu un otro daļu, likuma “Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9.apakšpunktu un 7.punktu, Ministru 
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, kā arī 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Pievienot Carnikavas novada pašvaldībai piederošu ēku (būvju) nekustamu īpašumu 
Cīruļu iela 18C, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 507 0010, kas sastāv 
no četrām būvēm, kadastra apzīmējumi 8052 007 0712 002, 8052 007 0712 003, 8052 
007 0712 004 un 8052 007 0712 005, Carnikavas novada pašvaldībai piederošam zemes 
īpašumam Cīruļu iela 18A, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0712, 
kas sastāv no zemes vienības 0,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0712. 

2. Saglabāt lēmuma 1.punktā norādītajam nekustamajam īpašumam, kas izveidojams ēku 
(būvju) īpašumu pievienojot zemes īpašumam, zemes īpašuma kadastra numuru 8052 007 
0712. 

3. Piešķirt lēmuma 1.punktā norādītajām būvēm adresi Cīruļu iela 18A, Kalngale, 
Carnikavas nov. 
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4. Saglabāt lēmuma 1.punktā norādītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „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. 

5. Likvidēt adresi Cīruļu iela 18C, Kalngale, Carnikavas nov.  
6. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu savienošanas izdevumus (t.sk., 

zemesgrāmatas kancelejas nodeva) no Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta 
programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

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

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 

13. § 
Par pašvaldības nekustama īpašuma Cīru ļu iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Kalngalieši”  
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Tjarve, D.Jurēvica, P.Špakovs, E.Burģelis, E.Sliede, R.Raimo, 
I.Gothadre, A.Deniņa, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums Cīruļu 

iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0623, kas sastāv no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 007 0623, 0,7984 ha platībā un diviem sporta 
laukumiem, kadastra apzīmējumi 8052 007 0623 002 un 8052 007 0623 003; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 27.11.2012. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0014 6185; 

2. domē 26.01.2016. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/255, biedrības ar sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu „Kalngalieši” 25.01.2016. iesniegums Nr.BK/2016/01 (turpmāk – 
iesniegums), kurā lūgts nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošu 
zemi ar kadastra numuru 8052 007 0623 Cīruļu ielā 8, Kalngalē, Carnikavas novadā 
Putnu parka izveidei;  

3. iesniegumā norādīts, ka biedrība „Kalngalieši” ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Sernikon” projektu konkursā par finansējuma saņemšanu 
Putnu parka projekta izstrādei, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas Carnikavas un 
Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadam mērķi M3 – atbalstīt ciemu un apkaimju 
publiskās infrastruktūras attīstību;  

4. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē atrodamām ziņām biedrības 
„Kalngalieši” sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā esošs;  

5. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 
programma) prioritāte IP1_1: „Ciema centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.3: 
„Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos”, pakārtotas aktivitātes: 
a. A1.1.3.3: „Putnu parka projekta izstrāde”, kas izpildāma 2016.-2017.gadā un kuras 

ietvaros plānots izstrādāt Putnu parka un estrādes projektu, ietverot takas, estrādi, 
vides objektus un teritorijas apzaļumošanu (puķudobes, dekoratīvie krūmi) un  

b. A1.1.3.4: „Putnu parka ierīkošana un labiekārtošana”, kas izpildāma 2017.2018.gadā 
un kuras ietvaros plānots ierīkot un labiekārtot Putnu parku – Kalngales iedzīvotāju 
kopā sanākšanas vietu svētkos un dažādos pasākumos, kā arī uzbūvēt estrādi Putnu 
parkā Kalngalē; 
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6. programmā kā viens no atbildīgajiem augšminēto aktivitāšu izpildītājiem ir norādīta 
biedrība „Kalngalieši”, bet finansēšanas avots – Eiropas Savienības finansējums un 
pašvaldības budžets; 

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

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā; 
b. 5.panta otrās daļas 41 un 5.apakšpunkts - šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz 

gadījumiem, kad: atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā 
labuma organizācijai; publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai 
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas 
personas pakalpojumu sniegšanai; 

c. 5.panta trešā daļa - ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to 
pieņem lēmumu, kurā norāda paredzēto informāciju; 

d. 5.panta 31 daļa - tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, 
nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus; 

e. 5.panta piektā daļa cita starpā - lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas 
personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem; 

f. 5.panta sestā daļa cita starpā - pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu; 

8. saskaņā ar domes grāmatvedības uzskaites datiem (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa 
Nr.2659, Nr.0953 un Nr.2850) nekustamā īpašuma Cīruļu iela 8, Kalngale, Carnikavas 
nov., mantas kopējā atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2015. ir EUR 11537,34; 

9. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
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 īpašumu; 

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām 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 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;. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka, 
izlemjot jautājumu par pašvaldības nekustama īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai „Kalngalieši”, ir piemērojamas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantā noteiktās prasības par atvasinātas publiskas personas 
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kura, atbilstoši 
Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktajam, pildīs tai 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu (pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību). 
 
K.Bergmanis jautā, kāpēc šos darbus nevar veikt pašvaldība, ņemto vērā, ka biedrībai ir 
piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta, biedrībai tiek piešķirta pašvaldības zeme un 
valdes priekšsēdētāja ir pašvaldības darbiniece. Kāds ir mērķis, ko vēlamies ar šo lēmumu 
sasniegt? 
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I.Tjarve atbild, šis ir pašvaldības īstenotais projekts, tikai to darīs biedrība “Kalngalieši”. Tā 
kā viņi ir sabiedriskā labuma organizācija, tad viņiem ir tiesības iegūt lielāku ES 
līdzfinansējumu (līdz 90%). 
P.Špakovs norāda, ka pie biedrības bija atbraukuši projekta organizatori. Viņi uzsvēra, ka ļoti 
svarīgi, ka šo projektu īsteno organizācija, kam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Kā arī 
bija saruna ar projektētājiem un viņi šādā situācija ir ar mieru projektēšanu veikt bez maksas, 
un tikai tāpēc, ka projekts tiek īstenots ar biedrības starpniecību. 
E.Burģelis komentē, ka šī būs laba prakse sabiedriskajām organizācijām Carnikavā, iesaistot 
aktīvos novada iedzīvotājus. Kādi būs nosacījumi citām organizācijām, lai sasniegtu šādu 
mērķi? 
D.Jurēvica atbild, ka būs vēl kāda sabiedriskā labuma organizācija, kura vēlēsies realizēt jau 
deputātu atbalstītu ideju, tad katrs šis gadījums būs jāizvērtē atsevišķi (kādu zemesgabalu 
iznomāt u.c.). Tas viss būs deputātu rokās. 
R.Raimo komentē, ka īpašumu nodošana bezatlīdzības lietošanai sabiedriskajām 
organizācijām, pēc būtības nav nekas slikts. Kāpēc nav pievienots līgumprojekts, vai tā ir laba 
prakse? 
I.Gotharde atbild, ka tā ir laba prakse, jo vēlāk šajos līgumos ir grūti izdarīt grozījumus. 
A.Deniņa norāda, ka iztrūkstošs punkts šajā lēmumprojektā ir tāds – kas notiks, ja biedrība 
šajā konkursā neiegūs finansējumu!? 
I.Krastiņš piekrīt A.Deniņas argumentam. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļa 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu, ņemot vērā Carnikavas novada pašvaldības 
attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteikto, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot biedrībai „Kalngalieši”, reģistrācijas Nr. 40008204799, juridiskā adrese: Baložu 
iela 3, Kalngale, Carnikavas nov., LV - 2163, pašvaldības nekustamu īpašumu Cīruļu iela 
8, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0623, kas sastāv no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 007 0623, 0,7984 ha platībā un diviem sporta 
laukumiem, kadastra apzīmējumi 8052 007 0623 002 un 8052 007 0623 003, 
bezatlīdzības lietošanā līdz 31.12.2018., noslēdzot rakstveida līgumu, Carnikavas novada 
pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam prioritātei IP1_1 atbilstošo 
aktivitāšu un pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību - īstenošanai sadarbībā ar citiem aktivitāšu izpildītājiem.  

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu ar 
biedrību „Kalngalieši” par lēmuma 1.punktā norādītā pašvaldības nekustamā īpašuma 
nodošanu lietošanā bez atlīdzības, iekļaujot līgumā Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta nosacījumus. Termiņš līguma 
sagatavošanai – 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt termiņu lēmuma 1.punktā norādītā līguma noslēgšanai - 20 darba dienu laikā no 
lēmuma pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Juridiskās nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
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14. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  SIA “GRIF 93” 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 10:19 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 
[..] 
 

Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Zvejniecības likuma  7.panta piekto, sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  8., 13., 14., 17. punktu, 
27.1.apakšpunktu, 30., 32., 53., 62. un 66.punktu, 27.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā 9.2.punktu, 11.04.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par 
zvejas tiesībām Rīgas jūras līča piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 
9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA “GRIF 93”, reģistrācijas Nr.LV40003052771, juridiskā adrese: ”Laivas”, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā, nosakot līguma darbības laiku no 28.07.2016. līdz 27.07.2026. 

2. Noslēgt ar SIA “GRIF 93”, reģistrācijas Nr.LV40003052771, juridiskā adrese: ”Laivas”, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Rīgas jūras līča piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, 
nosakot līguma darbības laiku no 11.04.2016. līdz 27.07.2026. 

3. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam saskaņot ar SIA “GRIF 93” lēmuma 1. un 2.punktā noteikto rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu redakciju, tai skaitā, nomniekam izvirzāmās papildu 
prasības, un sagatavot līgumus parakstīšanai. Termiņš līgumu saskaņošanai un 
sagatavošanai parakstīšanai – 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
E.Burģelis komentē, ka balsojumā “ATTURAS”, jo ir nepieciešama diskusija ar visiem 
nozares dalībniekiem, ne tikai rūpnieciskās zvejas pārstāvjiem.  
 

15. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
Ziņo: I.Tjarve 

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

1. domē 02.02.2016. saņemts Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 
Komunālserviss” (turpmāk - Aģentūra) direktora vietnieka iesniegums Nr.01-6/48, 
reģistrēts domē ar Nr. S/303. Iesniegumā norādīts, ka Aģentūra apsaimnieko Carnikavas 
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) valdījumā esošo publiskās lietošanas 
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transporta infrastruktūras objektu – Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novads. 
Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas sastāvā 
apstiprinātā investīciju plāna 2015.-2018.gadam investīciju projekts Nr.18 paredz 
Dzirnupes ielas Siguļos rekonstrukciju. Veicot Dzirnupes ielas posmā no autoceļa Via 
Baltica (E67) līdz pagriezienam uz Piejūras internātpamatskolu, Siguļos, Carnikavas 
novadā, apsaimniekošanu konstatēts, ka ielu ir nepieciešams labiekārtot, tai skaitā, 
mainīt novietojumu un paplašināt, uzlabot satiksmes drošību (ielas pārredzamību, 
ierīkot gājēju ietvi un apgaismojumu), atbilstoši Latvijas valsts standartam. Ielas 
labiekārtojums nepieciešams arī ar ielas uzturēšanu saistīto darbu (piemēram, sniega 
tīrīšana) izpildes uzlabošanai. Ielas posmā ietilpst arī tās nogabals starp nekustama 
īpašuma „Siguļi-2”, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošu zemes vienību, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0006, un nekustama īpašuma „Karāti”, Carnikavas novads, 
sastāvā ietilpstošu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 003 0005. Norādītajā 
posmā zemes vienības, uz kuras atrodas Dzirnupes iela, platums ir 12 metri, kas ir 
nepietiekoši, lai izveidotu brauktuvi normatīvajos aktos ielas klasei atbilstošā platumā – 
6,5-7,0 metri. Iesniegumā izteikts priekšlikums domei risināt jautājumu par pašvaldības 
nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0470, robežu korekciju posmā starp nekustamā 
īpašuma „Siguļi-2” sastāvā ietilpstošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 003 
0006, un nekustama īpašuma „Karāti”, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošu zemes 
vienību, kadastra apzīmējums 8052 003 0005; 

2. saskaņā ar Aģentūras nolikuma Nr. INA/2015/6, kas apstiprināts ar domes 18.02.2015. 
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktu Aģentūrai ir noteikta funkcija 
apsaimniekot un labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tai 
skaitā ielas, ceļus. Atbilstoši Aģentūras nolikuma 4.4.13.apakšpunktam Aģentūras 
direktors sniedz domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas 
saistīti ar Aģentūras darbību un tās kompetencē esošo jautājumu risināšanu; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0470, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 4,56 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0470; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
11.03.2013. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 8274; 

4. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.56 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu „Siguļi-2”, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 003 0006, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,1634 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 003 0006, 20.09.1994. nostiprināta E. V.; 

5. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 1000 0054 8419 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu „Karāti”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0005, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 
4,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0005, 17.09.2015. nostiprināta E. V. 
(turpmāk – zemes īpašnieks); 

6. domē 27.01.2015. ir saņemts iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/238, kurā zemes īpašnieks 
lūdz domi atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, lai no viņam piederošā nekustamā 
īpašumā „Siguļi-2”, Carnikavas nov., zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 
0005, atdalītu zemesgabalu samainītu ar zemesgabalu, kas atdalīts no pašvaldībai 
piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0470. No pašvaldībai 
piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0470, atdalītais zemesgabals 
pievienojams īpašniekam piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 
0006; 

7. ar domes 20.01.2016. sēdes lēmumu “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8052 003 0005, Carnikavas novads” (protokols 
Nr.1, 31.§) nolemts apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, kas 
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atdalīta no nekustamā īpašuma „Karāti”, Carnikavas nov., ar kadastra apzīmējumu 
Nr.8052 003 0005, un piešķirt nosaukumu Mazā Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas 
novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,0603 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā); 

8. nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0470, Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101);  

9. nekustamā īpašuma „Siguļi-2”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8052 003 0006, un nekustamā īpašuma „Karāti”, Carnikavas nov., 
sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0005, Valsts zemes 
dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101); 

10. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2005.-2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem”) (turpmāk – pašvaldības teritorijas plānojums), nekustama īpašuma 
Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstoša zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0470, atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā (L); 

11. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu zemes īpašniekam piederošā zemes 
vienība, kadastra apzīmējums 8052 003 0005, atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu 
iestāžu apbūves teritorijā (JC), bet zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 003 0006, 
atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS); 

12. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 
investīciju plānam 2015.-2018.gadam, ir noteikts investīciju projekts Nr.18 „Dzirnupes 
ielas Siguļos rekonstrukcija”. Investīciju projekta ieviešanas laiks: projektēšana – 
2016.gads, 5,64 km ielas asfaltēšana (jauna pārvada pār dzelzceļu izbūve), 
apgaismojuma rekonstrukcija, gājēju ietves izbūve – 2017.-2018.gads. Investīciju 
projekta prioritāte IP1_1/U1.1.3 „Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos”; 

13. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
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 īpašumu; 

b. 15.panta pirmās daļas 2. un 13.punkts cita starpā - pašvaldībām 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) un saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

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

14. Zemes ierīcības likums noteic: 
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 
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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 (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļa 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, 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 Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, 
Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības 4,56 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0470, zemes ierīcības projekta 
izstrādi, atbilstoši zemes vienību robežu pārkārtošanas shēmā, tas ir, zemesgabalu maiņas 
priekšlikumā (pielikums) norādītajam, ņemot vērā, ka ir apstiprināts zemes ierīcības 
projekts E. V. piederoša nekustama īpašuma „Karāti”, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 003 0005, sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0005, 
paredzot jaunas zemes vienības, kuru Dzirnupes ielas Siguļos rekonstrukcijas vajadzībām 
paredzēts atsavināt par labu pašvaldībai, izveidi, ar šādiem noteikumiem:  
1.1. vienlaikus tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts E. V. piederoša nekustama 

īpašuma „Siguļi-2”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0006, sastāvā 
ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 003 0006, paredzot no 
pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0470, 
atdalāmas zemes vienības daļas 120 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) pievienošanu zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0006; 

1.2. zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un 
apstiprināšanu līdzīgās daļās finansē Carnikavas novada pašvaldība un E. V. 

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

3. Noteikt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo un zemes 
ierīcības projektu izstrādes rezultātā no jauna izveidoto zemes vienību maiņas līguma 
noslēgšanas termiņu – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc zemes ierīcības projektu 
apstiprināšanas, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanas, kā arī 
datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

16. § 
Par izmaiņām komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma 

uzraudzībai sastāvā  
Ziņo: I.Tjarve 

 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka:  
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1. ar domes 18.02.2015. lēmumu (protokols Nr. 3, 27.§) ir izveidota komisija ar 
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai (turpmāk – komisija) piecu 
locekļu sastāvā, kuru vidū par komisijas locekli ievēlēts pašvaldības Centrālās 
administrācijas Juridiskās nodaļas jurists Pēteris Ersts; 

2. ar domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§) Pēteris Ersts ir atbrīvots no komisijas 
locekļa amata; 

3. domē saņemts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurista Alekseja 
Pētersona iesniegums, reģistrēts domē 05.02.2016. ar Nr.S/335, kurā izteikta piekrišana 
ieņemt komisijas locekļa amatu; 

4. Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi" noteic: 
a. 16.punkts - novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz 

piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā; 

b. 17.punkts - komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par 
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā; 

5. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 24.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt locekļus pašvaldības 
komisijās; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
6. lai nodrošinātu ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzību, ņemot 

vērā notikušās izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
personāla sastāvā, ir veicamas atbilstošas izmaiņas arī komisijas locekļu sastāvā. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.1 pantu, Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 „Noteikumi par 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. un 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 24.punktu un otro daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristu Alekseju Pētersonu 
par Carnikavas novada pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 
tiesiskuma uzraudzībai locekli ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
17. § 

Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 
7”, „Mežgarciems - 8”, „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome ir izskatījusi SIA “Reģionālie projekti”  iesniegto 

detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam nekustamiem īpašumiem Mežgarciems” 
(kadastra Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 
8” (kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), 
„Mežgarciems - 10” (kadastra Nr.8052 008 1474) pirmo redakciju un saskaņā ar Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 109.1. punktu, kas cita starpā paredz, ka vietējās pašvaldības dome 
pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 
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atzinumu saņemšanai, attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Nodot detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem Mežgarciems” (kadastra 
Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” 
(kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), „Mežgarciems 
- 10” (kadastra Nr.8052 008 1474)  pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim nedēļām. 
 

18. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” 

zemes gabals Nr.9” un Karno iela 24, Gauja, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 10:31 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC” (reģ.Nr.40003717132) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.9” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1754, un Karno iela 24 zemes vienībai ar 
kadastra Nr.8052 002 0908, Gauja, Carnikavas novads. 

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

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 
2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, 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 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „d/s „Kāpas” zemes gabals 
Nr.9” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1754, un Karno iela 24 zemes 
vienībai ar kadastra Nr.8052 002 0908, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Karno iela 24, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1437 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.9”, Carnikavas novads un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods 0102, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
Nr.2 0,1892 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 
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19. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Ludmilas Azarovas 

iela 20, 22, 24, Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi mērnieka A.Viļņa (sert.Nr.BA-339) izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ludmilas Azarovas iela 20 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 005 0185, Ludmilas Azarovas iela 22 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 005 0215 un Ludmilas Azarovas iela 24 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 005 0323, Carnikava, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, 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 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ludmilas Azarovas iela 20 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 0185, Ludmilas Azarovas iela 22 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 0215 un Ludmilas Azarovas iela 
24 zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 0323, Carnikava, Carnikavas 
novads. 

2. Saglabāt adresi Ludmilas Azarovas iela 20, Carnikava, Carnikavas novads un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1123 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Ludmilas Azarovas iela 24, Carnikava, Carnikavas novads un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1059 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Likvidēt adresi Ludmilas Azarovas iela 22, Carnikava, Carnikavas novads. 
 

20. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Salūts 3.sektors 

Nr.7, 9, 10, Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „AZIMUTS inženierizpēte” 

(reģ.Nr.40003879063) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Salūts 3 sektors 
7” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0828, „Salūts 3 sektors 9” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0787 un „Salūts 3 sektors 10” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0788, Gauja, Carnikavas novads. 
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Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, 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 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Salūts 3 sektors 7” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0828, „Salūts 3 sektors 9” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0787 un „Salūts 3 sektors 10” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0788, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi „Salūts 3 sektors 7”, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,106 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi „Salūts 3 sektors 10”, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,073 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

Likvidēt adresi „Salūts 3 sektors 9”, Gauja, Carnikavas novads. 
 

21. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” 

zemes gabals Nr.4” un Skābekļa iela 31, Gauja, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC” (reģ.Nr.40003717132) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.4” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199), un Skābekļa iela 31 zemes vienībai ar 
kadastra Nr.8052 002 0111, Gauja, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, 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 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
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E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „d/s „Kāpas” zemes gabals 
Nr.4” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199), un Skābekļa iela 31 
zemes vienībai ar kadastra Nr.8052 002 0111, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Skābekļa iela 31, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1144 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.4”, Carnikavas novads un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods 0102, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
Nr.1 1,1672 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
22. § 

Par izmaiņām nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome konstatē:  

1. Atbilstoši 13.03.2013. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 
„Carnikavas novada pašvaldības nolikums” 11.4. punktam, dome ir izveidojusi 
nekustamā īpašuma lietu komisiju (turpmāk – komisija), kas rīkojas uz domes 
apstiprināta nolikuma pamata, un kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināta 
šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētāja - Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete;  
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietniece - Carnikavas novada domes priekšsēdētājas 

vietniece Genovefa Kozlovska; 
1.3. komisijas loceklis - deputāts Imants Krastiņš; 
1.4. komisijas locekle – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Diāna Čūriška;  
1.5. komisijas locekle -  Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita 

Pundiņa. 
2. Komisijas loceklis Imants Krastiņš informējis, ka turpmāk nevarēs darboties komisijā un 

rosinājis viņa vietā komisijas sastāvā iekļaut deputātu Eduardu Burģeli. 
3. Deputāts Eduards Burģelis 03.02.2016. devis piekrišanu darbam komisijā. 

 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 

saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 
1. Atbrīvot no pienākumu pildīšanas nekustamā īpašuma lietu komisijā deputātu Imantu 

Krastiņu. 
2. Apstiprināt par nekustamā īpašuma lietu komisijas locekli deputātu Eduardu Burģeli. 

 
23. § 

M. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo: I.Tjarve 
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2016. gada 28. janvārī saņemts M. B. (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas (adrese), Rīgā 
iesniegums par izlīguma noslēgšanu administratīvajā lietā Nr.A420446512, noslēdzot zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piederošo zemes gabalu - Mežciema ielas daļu. 

Izvērtējot iesniegumu un lietā esošos dokumentus, Dome konstatē: 
1. Ar Carnikavas pagasta padomes 16.06.1998. lēmumu vasarnīcas uzturēšanai Jūras ielā 

20 piešķirts lietošanā zemes gabals 1518 m² platībā. 
2. Ar Carnikavas novada domes 2003. gada 21. maija lēmumu Nr.137 Jūras iela pārdēvēta 

par Mežciema ielu. 
3. Iesniedzējai uz īpašuma tiesību pamata pieder nekustamais īpašums Mežciema ielā 20, 

Carnikavas novadā.  
4. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2970 zemes gabala platība Mežciema ielā 20 ir 1518 kv. 
m. Zemes kadastrālā uzmērīšana ir veikta 1998.gada 17.decembrī. Zemes robežu 
ierādīšanas aktu ir parakstījis zemes lietotāja M. B., tātad ierādītajām zemes gabala 
robežām piekritusi. Uz zemes gabala atrodas divas būves-dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 8052 008 1245 001 un pirts ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1245 002.  

5.  2011. gadā, veicot Mežciema ielas kadastrālo uzmērīšanu, konstatēts, ka žogs gar 
nekustamo īpašumu Mežciema ielā 20 izbūvēts ārpus zemesgabala robežām, uz 
pašvaldībai piederošās Mežciema ielas. 

6. 2011. gada 11. jūlij ā Carnikavas novada būvvaldes būvinspektors sastādīja atzinumu 
Nr.63 par būves Mežciema ielā 20 pārbaudi un uzdeva īpašniecei uzstādīt žogu pa sava 
zemesgabala robežām līdz 2011. gada 1. novembrim. Iesniedzēja būvinspektora 
norādījumus neizpildīja, atzinums kā neapstrīdēts ir stājies spēkā.  

7. 2011. gada 21. decembrī dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.22, 8.§), ar kuru ir uzdots 
personām, kuras veikušas patvaļīgu būvniecību, līdz 2012. gada 30. aprīlim nojaukt 
būves, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās Mežciema ielas. Iesniedzēja domes 
lēmumu ir pārsūdzējusi tiesā. 2016. gada 24. februārī administratīvā lieta tiks izskatīta 
apelācijas instancē Administratīvajā apgabaltiesā. 

8.  Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums 
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 
gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un 
pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem 
nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, 
izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes. Konkrētajā gadījumā zemes gabals, kuru 
vēlas nomāt iesniedzēja, ir daļa no Mežciema ielas, kas nodota publiskā lietošanā. 

9. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmajai daļai publiska persona 
darbojas privāto tiesību jomā, veicot darījumus. Minētā likuma panta otrā daļa noteic, „ 
Ja publiska persona darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē 
privāttiesiskus darījumus vispār, ciktāl šo darbību neierobežo citi normatīvie akti”.  

10. Atbilstoši Civillikuma 1036.pantam īpašnieks bauda plašu brīvību, tādēļ viņa rīcība ir 
darbība privāto tiesību jomā. Neskatoties uz to, ka publiskas personas zemes noma 
kārtību nosaka Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr.735 „ Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu”, tomēr tie neatņem rīcībai ar savu mantu 
privāttiesisku raksturu (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo 
lietu departamenta 2012. gada 1. jūnija lēmums (Lieta Nr. SKA-235/2012). 

11. Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 4. punkts noteic, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu 
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 
tiesisko valdītāju vai lietotāju, savukārt 6.punkts noteic, ka zemes nomas līguma 
noslēgšanai persona iesniedz dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz 
attiecīgajām ēkām (būvēm). Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2970 nekustamais īpašums sastāv no 
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zemes gabala 1518 kv. m. platībā un divām būvēm - dzīvojamās mājas un pirts. 
Īpašuma tiesības uz žogu zemesgrāmata neapliecina.  

12.  2012. gada 14. decembrī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu Nr.22, 23.§, ar 
kuru Iesniedzējai atteikts noslēgt līgumu par Mežciema ielas, Garciemā, Carnikavas 
nov. daļas, kas robežojas ar nekustamo īpašumu Mežciema ielā 20, Mežciemā, 
Carnikavas nov., nomu. Līdzīga satura domes lēmums tika pieņemts 2014. gada 22. 
oktobrī ( prot.Nr.24, 25.§). Atteikums tika pamatots ar to, ka netika iesniegti dokumenti, 
kas apstiprina būves-žoga īpašumtiesības. Tāds dokuments nav iesniegts arī šobrīd, 
tāpēc nav tiesiska pamata nomas līguma noslēgšanai. 

13. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 282.panta pirmās daļas 
7.punktam tiesa izbeidz tiesvedību lietā, ja tiesiskais strīds, kas bija par pamatu 
pieteikuma iesniegšanai tiesā, izbeidzies, piemēram, noslēdzot administratīvo līgumu, 
iestādei atceļot pārsūdzēto administratīvo aktu vai atzīstot pārsūdzēto administratīvo 
aktu par prettiesisku, spēkā neesošu vai spēku zaudējušu. 

14. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likums 79. panta pirmajai daļai administratīvais 
līgums ir vienošanās starp publisku personu un privātpersonu par administratīvi tiesisko 
attiecību noteikšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai konstatēšanu. APL 80. panta pirmās 
daļas pirmais punkts noteic, ka administratīvo līgumu slēdz, lai izbeigtu tiesisku strīdu, 
it īpaši tiesas procesu. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 
lietā Nr.A420340712 (SKA-399/2013) atzinis, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. 
panta pirmās daļas 1.punktā paredzētajam administratīvajam līgumam, kurš tiek slēgts 
ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu, piemīt izlīguma daba.  

15. Saskaņā ar APL 81. panta otro daļu publiskas personas saistībām jābūt tiesiskām. 
Nomas līgums noslēgšana ar iesniedzēju par zemes gabala, kas nepieciešams 
pašvaldības ielas uzturēšanai, nomu būtu pretrunā ar tiesību normām, tāpēc pašvaldība 
šādas saistības nedrīkst uzņemties.  

16. Tā kā tiesiski nomas līgums nevar tikt noslēgts, tad arī nav pamata administratīvā 
līguma (izlīguma) noslēgšanai. 

 
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.02.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atteikt noslēgt līgumu ar M. B. par Mežciema ielas, Garciemā, Carnikavas novadā 
daļas, kas robežojas ar nekustamo īpašumu Mežciema ielā 20, Mežciemā, Carnikavas 
nov., nomu.  

2. Nepiekrist administratīvā līguma (izlīguma) noslēgšanai ar M. B. administratīvajā lietā 
Nr.A420446512, kas ierosināta par Carnikavas novada domes 2011. gada 21. decembra 
lēmuma (Nr.22,  8.§) atcelšanu daļā. 

 
24. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese) Carnikavas nov.,iegūšanai īpašumā 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 10:39 no domes sēdes iziet deputāts E.Burģelis. 
 
[..] 
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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 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0645 ha platībā (adrese), Carnikavas nov. [..], kadastra numurs 
8052 004 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 xxxx, iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei I. A., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

25. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese) Carnikavas nov.,iegūšanai īpašumā 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 10:41 domes sēdē atgriežas deputāts E.Burģelis. 
 

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.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 1/8 domājamās daļas apmērā no 0,1217 ha platības (adrese), 
Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 004 xxxx, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 004 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei A. S., personas 
kods xxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

26. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr.3, 3.§) 

Ziņo: D.Jurēvica, A.Grikmanis 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica, I.Krastiņš, I.Stalidzāne, E.Sliede, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada dome, ņemot vērā to, ka: 
1. Atbilstoši Carnikavas novada domes 19.08.2015. lēmumam (protokols Nr.18, 6.§) uz 

Carnikavas novada pašvaldības vārda 22.09.2015. ir nostiprināta nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 8052 004 0410 “Saimniecība Carnikava Nr.82 F”, kas sastāv no zemes 
vienības 8278 kv.m. platībā īpašuma tiesība; 

2. Carnikavas novada pašvaldības Centrālā administrācija ir veikusi papildu konsultācijas ar 
būvniecības jomas ekspertiem par investīciju projekta, kas paredz Carnikavas novada 
izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādes un teritorijai pieguļošo ielu 
pārbūvi un labiekārtošanu, tehnisko specifikāciju un ieviešanas termiņiem. 

 
R.Raimo informē, ka uz sanāksmi, kad tika apspriesta šī specifikācija, tika izsūtīti priekšlikumi, 
kas bija saistīti ar slidotavas un sintētiskā futbola laukuma izveidošanu. R.Raimo izsaka 
priekšlikumu tehnisko specifikāciju papildināt ar šīm divām lietām.  
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D.Jurēvica komentē, ka ir izbrīnīta, ka pusotru gadu strādājot kopā darba grupā cilvēks nav 
iegaumējis, ka šis ir izglītības iestāžu projektēšanas darba uzdevums. Naudu var aizņemties 
tikai izglītības iestāžu projektēšanai. Ja vēlamies “norakt” šo projektu, tad var iekļaut R.Raimo 
“kosmiskās” idejas, kuras pēc būtības jau sen ir izrunātas. Nav saprotams, kāpēc pēkšņi tiek 
mainīta pozīcija. Ja deputāti tomēr vēlas īstenot šīs idejas, tad to var darīt par pašvaldības 
finansējumu.  
I.Krastiņš piekrīt D.Jurēvicai, ka īstenojamie darbi ir jāpamato ar to, ka tie ir vajadzīgi 
izglītības iestādēm. Iepazīstoties ar R.Raimo atsūtīto specifikāciju, deputāts ir pārliecināts, ka 
to var iekļaut un finansējums netiks atteikts. Šie ir klasiskākie objekti, kas tiek iekļauti 
projektējot izglītības iestādes. Šīs lietas paredz arī novada ilgtermiņa stratēģija. Deputāts 
aicina atbalstīt R.Raimo izteikto priekšlikumu. 
E.Sliede komentē, ka netic, ka I.Krastiņš nesaprot to, ko viņam saka – pašvaldība ir ierobežota, 
lai saņemtu finansējumu projektēšanai. Nesaprotu, kādēļ deputāti uzskata, ka novada 
iedzīvotāji uzķersies uz šīm populistiskajām runām. Šīs idejas ir ļoti labas, bet jāsaprot, ka 
iekļaujot tās kopējā izglītības iestāžu projektā tiek “norakts” viss projekts kopumā. 
E.Burģelis komentē, ka pašlaik tiek runāts, ka R.Raimo idejas vajag noraidīt, bet vajadzētu 
padomāt par to, kā tās varētu iekļaut kopējā projektēšanā.  
E.Sliede norāda, ka ir pret to, ka iekļaujot šos objektus pastāv risks pazaudēt visu izglītības 
iestāžu projektēšanas finansējumu.  
 
D.Jurēvica aicina balsot par R.Raimo izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm 
(E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” 8 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede), „ATTURAS” nav balsīm, priekšlikums netiek apstiprināts. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, atklāti 
balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede), „PRET” 1 balss (R.Raimo), „ATTURAS” 5 balsīm 
(E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr.3, 3.§) 
un saskaņot jaunā redakcijā investīciju projekta tehnisko specifikāciju (pielikums). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņš komentē, ka balsoja “ATTURAS”, jo pieņemtais lēmums, bez sporta centra vadītāja 
ierosinātājiem papildinājumiem, nav labākais novadam. Ir divu veidu izmaksas - projektēšanas 
un būvniecības. SAM programmā ir paredzētas būvniecības izmaksas, savukārt projektēšanai 
tiek ņemts aizņēmums Valsts kasē. Ņemot vērā, ka specifikācijā ir sporta stadions, tad ar tieši 
tādu pašu pamatojumu varēja iekļaut gan futbola laukumu, gan slidotavu.  
 

27. § 
Par izmaiņām Carnikavas novada bāri ņtiesas locekļu sastāvā 

Ziņo: D.Upīte 
 
Plkst. 11:31 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) 2016.gada 12.janvārī izsludināja atklātu 

pretendentu konkursu uz vakanto Bāriņtiesas locekļa amatu. Carnikavas novada bāriņtiesa 
(turpmāk – Bāriņtiesa) saņēma 14 pieteikumus uz Bāriņtiesas locekļa amatu. Izvērtējot 
saņemtos pieteikumus uz pārrunām Bāriņtiesā uzaicināts viens amata kandidāts.  
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Izskatot Gitas Kalniņas iesniegtos dokumentus un izvērtējot viņas atbilstību Bāriņtiesas 
locekļa amatam saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem, secināms, ka 
G.Kalniņas kandidatūra atbilst noteiktajām prasībām.  

Bāriņtiesas darbinieki veica pārrunas par G.Kalniņu, lai noskaidrotu viņas viedokli par 
rīcību konkrētu jautājumu risināšanā un secināja, ka G.Kalniņas kandidatūra ir piemērota 
ievēlēšanai par bāriņtiesas locekli. 

 
Pamatojoties uz „Bāriņtiesu likuma” 9.panta pirmo daļu, kas paredz, ka bāriņtiesas 

locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu 
priekšsēdētājus un locekļus, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iecelt Gitu Kalniņu (personas kods xxxxxx-xxxxx) par Carnikavas novada bāriņtiesas 
locekli.  

2. Noteikt Gitas Kalniņas pilnvaru termiņu Carnikavas novada bāriņtiesas locekļa amatā no 
2016.gada 18. februāra līdz 2021.gada 17. februārim. 

 
28. § 

Izl īguma projekta izskatīšana 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Laveiķis, I.Krastiņš, D.Jurēvica, I.Tjarve, R.Garenčiks, R.Raimo, 
E.Burģelis 
 
K.Bergmanis komentē, ka šo lēmumu neatbalstīs, jo ir novēlots. Vajag sagaidīt tiesas lēmumu, 
jo iznākumi var būt vairāki, arī uzvara tiesā. Tikai tad varēs saprast argumentāciju. Uz doto 
brīdi lēmumprojekts ir izstrādāts vāji. Par šo lēmumprojektu nevajadzētu balsot. Virzam šo 
lēmumu un nākošo domes sēdi, ar jau tālākām pašvaldības rīcībām. 
R.Laveiķis komentē, ka izlīgumu panākt var jebkurā laikā, ja tas ir izdevīgs abām pusēm. No 
pašreiz piedāvātā izlīguma neredzu labumu, ko iegūtu pašvaldība. 
 
D.Jurēvica izsaka aizrādījumu K.Bergmanim par domes sēdes traucēšanu. 
 
I.Krastiņš komentē, ka dome izlīguma gadījumā var ietaupīt naudu. Ar domes balsojumu 
atzīstam, ka visi iepriekšējie lēmumi ir bijuši kā izpilddirektora vajāšana. 
R.Garenčiks norāda, ka 18.02.2016 būs tiesas spriedums, tad arī varēs lemt, kādas būs domes 
un R.Garenčika tālākās darbības. 
I.Tjarve komentē, ka ar “mierizlīgums” saprot to, ka tiek norakti “kara cirvji”, izbeigta 
tiesvedība un visi dzīvo “mierā, mīlā, saskaņā”. K āda jēga ir izlīgumam, ja tiesvedība 
turpinās!? 
 
D.Jurēvica izsaka atkārtotu aizrādījumu K.Bergmanim par domes sēdes traucēšanu. 
 
I.Krastiņš norāda, ka šis jautājums jau ir domes kompetencē. Kāpēc netika sasaukta ārkārtas 
sēde un šis jautājums atrisināts līdz 08.02.2016.? 
D.Jurēvica atbild, ka domes ārkārtas sēde netika sasaukta tāpēc, ka domē šajā laikā bija slimi 
gan deputāti, gan darbinieki, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Un pusotras dienas laikā, nevar 
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sagatavot dokumentus un lēmumprojektus. D.Jurēvica jautā R.Garenčikam, vai viņš vēlas ar 
domi vienoties un panākt mierizlīgumu, vai tomēr turpināt tiesas darbus? 
R.Garenčiks atbild, ka lietas par ko vienoties vēl ir j āizvērtē. Jebkurā gadījumā mierizlīgums, 
ko bija gatavs parakstīt ir labās gribas apliecinājums. Nav vērts tālāk diskutēt, bet ir jāsagaida 
tiesas spriedums, kas būs objektīvs, jo ir dažādi viedokļi. 
E.Burģelis komentē, ka par mierizlīgumu tika runāts gan I.Krastiņa vadības laikā, gan tas tiek 
darīts tagad. Fakts ir arī tas, ka I.Krastiņa valdības laikā vienošanās nebija dokumentēta. 
Deputāts šo mierizlīgumu neatbalsta, jo tam ir jābūt citā formā. Mierizlīgums arī ir l īgums, kur 
katra puse grib gūt savu labumu. 
 

Plkst. 12:20 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 
D.Jurēvica no domes sēžu zāles izraida deputātu K.Bergmani. 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

29. § 
Par komisijas izveidi  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, E.Burģelis, D.Jurēvica, D.Kalnbērziņa. I.Krastiņš, E.Odziņa, A.Deniņa, 
G.Kozlovska 
 
R.Raimo norāda, ka šajā komisijā nevar piedalītos, jo var rasties interešu konflikts. 
E.Burģelis norāda, ka arī nevēlas piedalīties šajā komisijā, jo viņam ir subjektīvs viedoklis.  
D.Jurēvica arī norāda, ka šajā vērtēšanā nevar sniegt objektīvu viedokli. D.Jurēvica komisijas 
sastāvam izvirza deputāti D.Kalnbērziņu. 
D.Kalnbērziņa piekrīt piedalīties šajā komisijā un objektīvi vērtēt izpilddirektora darbu. 
I.Krastiņš komentē, ka šeit nevar īsti runāt par objektivitāti. D.Kalnbērziņa vada Ētikas 
komisiju un tās pieņemtie lēmumi ir bijuši par pamatu visiem tiesas lēmumiem.  
D.Kalnbērziņa noraida I.Krastiņa teikto, jo komisija savu darbu ir veikusi korekti. 
I.Krastiņš komisijas sastāvam izvirza deputātu K.Bergmani. 
D.Jurēvica komisijas sastāvam kā trešo kandidāti izvirza deputāti E.Odziņu. 
R.Raimo komentē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo nav zināms tiesas lēmums, kas var radīt 
negatīvu ietekmi uz mierizlīguma noslēgšanu. Lēmumu vajadzētu atlikt līdz nākošajai domes 
sēdei. 
G.Kozlovksa komentē, ka ir jāievēro likums un izpilddirektors ir jānovērtē par darbu 
2015.gadā. 
 

Lai nodrošinātu Carnikavas novada pašvaldības vadības un kontroles sistēmas ieviešanas 
pasākumu plāna 2014./2015.gadam 1.5. punkta par pašvaldības izpilddirektora darbības 
rezultātu novērtēšanu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 2 balsīm (E.Burģelis, S.Sudraba). Balsojumā nepiedalās R.Raimo. Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Izveidot pašvaldības izpilddirektora darbības rezultātu novērtēšanas komisiju 3 domes 
deputātu sastāvā: novada domes deputāte Daiga Kalnbērziņa; 

novada domes deputāte Eva Odziņa; 
novada domes deputāts Kristaps Bergmanis. 
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30. § 
Izpilddirektora atskaite 

Ziņo: R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.03.2016. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 15.03.2016. 
plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 16.03.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 23.03.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 17.februārī plkst. 12:30 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 61 lp., tai skaitā 7 administratīvie akti uz 16 lp 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/5 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2013.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums”” uz 2 lp. 

3. Ziņojums par Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 2015.gadā uz 
7 lp. 

4. Tehniskā specifikācija Būvprojekta izstrādei “Carnikavas novada izglītības iestāžu 
pārbūve” uz 44 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 23. februārī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 23. februārī 
 


