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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2019.gada 8.aprīlī Nr.5 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis Lūkins, Juris 

Kozlovskis, Gatis Miglāns, Pjotrs Špakovs, Gunita Dzene, Eduards Burģelis, Dainis 
Kozlovskis, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa (līdz plkst. 15.32), Jānis Leja (līdz 
plkst. 17.35)  

 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Imants Krastiņš (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Agnese Ģērmane, Antra Krasta, Diāna Čūriška, Ļubova 
Petrovska 

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

pamatskolas direktore Aija Patkovska, Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolas direktors Igorš Doriņš, Pirmsskolas izglītības iestādes “Riektstiņš” 
vadītāja Ina Melkina 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.00. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 13 darba kārtības jautājumi. 
 
A.Deniņa komentē, ka šie finanšu jautājumi nebūtu jāizskata tik steidzīgā kārtā. Tur ir daudz 
svarīgas lietas, kurās būtu nepieciešams iedziļināties. Acīmredzami, ka arī darbinieki šo ir 
gatavojuši lielā steigā, jo tur ir kļūdas. Nevar balsot, jo nav bijis laika iepazīties ar dokumentiem. 
D.Mieriņa norāda, ka lēmumprojekti nav gatavoti steigā. Ņemot vērā, ka valdība ir 
apstiprinājusi budžetu, mēs varam lemt par piešķirtā budžeta sadali. Ir jāievēro arī noteikta 
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procedūra, šajā gadījumā, mēnesi iepriekš ir jāinformē darbinieki, kā arī 9.aprīlis ir pēdējā 
diena, kad Valsts kasē var iesniegt lēmumus par aizņēmumiem.  

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 10 

balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
P.Špakovs, K.Bergmanis, D.Kozlovskis), „PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, G.Dzene, 
J.Leja), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā Dzirnupes ielā, Siguļos, Carnikavas 
novadā, apbūves tiesības piešķiršanai 29.03.2019. notikušās izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 

2. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. 
3. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” tehnisko darbinieku darba 

samaksā ar 01.05.2019. un pedagogu darba samaksā no 01.09.2019. 
4. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” tehnisko darbinieku darba 

samaksā ar 01.05.2019. 
5. Par amatalgas noteikšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” vadītājas 

vietniecei izglītības jomā no 01.05.2019. 
6. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” darba organizācijā. 
7. Par izmaiņām Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku un direktora 

vietnieka darba samaksā ar 01.05.2019., un pedagogu darba samaksā ar 01.09.2019. 
8. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu/darbinieku amatu un 

mēnešalgu sarakstos un to apstiprināšanu. 
9. Par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” amatu klasificēšanas rezultātu 

un darbinieku mēnešalgu saraksta apstiprināšanu. 
10. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
11. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
12. Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas tehnisko darbinieku darba samaksā ar 01.05.2019. 

un pedagogu darba samaksā no 01.09.2019. 
13. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/12 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšana. 

 
1. § 

Par neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā Dzirnupes ielā, Siguļos, Carnikavas 
novadā, apbūves tiesības piešķiršanai 29.03.2019. notikušās izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
Ziņo: D.Čūriška 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 20.03.2019. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnupes 
iela, Siguļi, Carnikavas novadā, daļas - neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā – 
apbūves tiesības piešķiršanu mobilo sakaru torņa būvniecībai” (protokols Nr.3, 25.§) 
(turpmāk – Lēmums) nolemts piešķirt neapbūvēta zemesgabala - Carnikavas novada 
pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 
1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 002 1883 8001 (turpmāk – apbūves tiesības objekts) - apbūves tiesību uz 10 gadiem 
mobilo sakaru torņa būvniecībai par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības izsoles 
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sākuma maksu 28,00 EUR gadā, saskaņā ar mobilo sakaru torņa būvniecības ieceres, kuras 
sabiedriskā apspriešana notika no 12.03.2018. līdz 12.04.2018., dokumentācijā noteikto; 

2. ar Lēmumu apstiprināta normatīvajos aktos noteiktā informācija par apbūves tiesības 
objektu, tostarp apbūves tiesības objekta mutiskas izsoles norises kārtība (turpmāk – izsoles 
norises kārtība) un apbūves tiesības līguma projekts, kā arī domes Izsoles komisijai 
(turpmāk – komisija) uzdots 29.03.2019. organizēt apbūves tiesības objekta atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole); 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk – komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 
18.09.2013. lēmumu (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, 
kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§) un domes 
20.03.2019. lēmumu (protokols Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.2.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka komisija organizē un rīko 
apbūves tiesības piešķiršanas izsoles atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem 
Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK 
Nr.350); 

5. izsole notika 29.03.2019. plkst. 10.00; komisija iesniegusi domei izsoles protokolu Nr.14-
1/19/8 (pielikums), no kura izriet, ka izsolei pieteicies viens par apbūves tiesības objektu 
publicētajā informācijā izvirzītajiem nosacījumiem un izsoles potenciālā pretendenta 
labticības izvērtēšanas kritērijiem atbilstošs dalībnieks - SIA “TeleTower”, reģistrācijas 
Nr.40103257495, kuras pilnvarotais pārstāvis uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot 
vienu soli (20,00 EUR) papildus neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākuma 
maksai (28,00 EUR gadā), saskaņā ar izsoles norises kārtības 15.punktu ir atzīstams par 
izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt līgumu par apbūves tiesības nodibināšanu par 
apbūves tiesības maksu 48,00 EUR gadā plus pievienotās vērtības nodoklis; 

6. sludinājums par izsoli 20.03.2019. publicēts Carnikavas novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.carnikava.lv un izvietots redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas ēkā 
Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, kā arī publicēts pašvaldības oficiālajos 
sociālo tīklu kontos; 

7. MK Nr.350 nosaka: 
a) 43.punkts - iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja 

nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas 
līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā 
saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta 
nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta 
un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas 
ir atteicies; 

b) 44.punkts - ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. 
Iznomātājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par 
iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu; 

c) 78.punkts - neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanai, apbūves tiesības 
maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma slēgšanai piemēro šo noteikumu 3.1. un 
3.2. apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktu), ja 
šajā nodaļā nav noteikts citādi; 

8. izsoles norises kārtība paredz: 
a) 14.punkts - dome apstiprina mutiskās izsoles rezultātus tuvākajā tās sēdē un piecu 

darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē minēto informāciju pašvaldības 
tīmekļvietnē www.carnikava.lv; 
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b)  15.punkts - ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens apbūves tiesības pretendents, izsoli 
atzīst par notikušu. Dome ar apbūves tiesības pretendentu slēdz apbūves tiesības līgumu 
par apbūves tiesības maksu, kas nav zemāka par apbūves tiesības piešķīrēja noteikto 
izsoles sākuma apbūves tiesības maksu plus vismaz viens noteiktais augšupejošais solis; 

c) 18.punkts cita starpā - dome apbūves tiesības līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst 
nosacījumiem un ir piedāvājis visaugstāko apbūves tiesības maksu. Pretendents paraksta 
apbūves tiesības līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt apbūves tiesības līgumu 
ar domi saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no apbūves 
tiesības līguma projekta nosūtīšanas dienas. 

 
K.Bergmanis jautā, vai uz šo izsoli nevajadzēja piesaistīt vairākus pretendentus? 
D.Čūriška atbild, ka tas netika darīts. 
K.Bergmanis jautā, vai šo lēmumprojektu var neapstiprināt? 
D.Čūriška atbild, ka tam nav pamatojums.  
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 29.03.2019. notikušās izsoles rezultāti ir 
apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 19.06.2018. 
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 43., 44. un 
78.punktu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” 2 balsīm (E.Burģelis, K.Bergmanis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, 
Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas - 
neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001, 
apbūves tiesības piešķiršanai uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai 
29.03.2019. notikušās mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-
1/19/8 (pielikums). 

2. Slēgt līgumu par apbūves tiesības nodibināšanu uz lēmuma 1.punktā norādīto neapbūvēto 
zemesgabalu ar SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr.40103257495, juridiskā adrese: 
Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005, par apbūves tiesības maksu 48,00 EUR (četrdesmit 
astoņi eiro un nulle centi) gadā plus pievienotās vērtības nodoklis. 

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

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādīto līgumu par apbūves tiesības nodibināšanu, termiņš 
– 3 (trīs) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt termiņu lēmuma 2.punktā norādītā līguma par apbūves tiesības nodibināšanu 
parakstīšanai - 15 darbdienas no līguma projekta nosūtīšanas dienas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2. § 
Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam  

Ziņo: A.Krasta 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Mieriņa, E.Odziņa, J.Kozlovskis 
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Nolūkā sniegt atbalstu Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar 

bērniem, kuriem pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, ir 
nepieciešams noteikt finansiālā atbalsta apmēru privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
K.Bergmanis jautā, kādi ir kritēriji, lai kvalific ētos par aukli? 
A.Krasta atbild, ka Izglītības kvalitātes dienestā ir izstrādāts nolikums, ka aukle var būt: 

• nesodīta persona; 
• jābūt sertifikātam par 40 stundu kursiem; 
• persona, kurai jau ir pedagoģiskā izglītība; 
• jābūt saimnieciskās darbības veicējai; 
• jābūt reģistrētai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukļu) reģistrā.  

Saņemot ziņas par šāda pakalpojuma izmantošanu, ziņas tiek pārbaudītas un noslēgts līgums.  
K.Bergmanis norāda, ka šādu informāciju vajadzētu ievietot pašvaldības mājaslapā un 
sociālasjos portālos, lai iedzīvotāju būtu pilnībā informēti. 
E.Odziņa jautā, vai šādai personai ir vecuma ierobežojums? 
A.Krasta atbild, ka nav. Vienīgais, ka aukles statuss nevar būt bērna mātei un tētim.  

 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 

21.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2015. gada 12. augusta MK 
noteikumiem Nr.709 "Par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei", Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas 
kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un 
atbilst Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna 
sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, J.Leja, 
G.Dzene, D.Kozlovskis, A.Deniņa, E.Burģelis, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldības atbalsta apmēru norēķiniem par pakalpojuma s niegšanu pie 
privātajiem uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu atbilstošajam vecuma posmam, novada administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem audzēkņiem no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas 
pamatizglītības uzsākšanai, saskaņā ar tekošajā kalendārajā gadā apstiprinātajām viena 
izglītojamā izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  

2. Publicēt vienam bērnam noteikto atbalsta apmēru bērnu uzraudzības pakalpojuma 
saņemšanai pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv triju darba dienu laikā pēc šī lēmuma 
parakstīšanas. 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.punktā minētā izpildi – Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  

 
3. § 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” tehnisko darbinieku darba 
samaksā ar 01.05.2019. un pedagogu darba samaksā no 01.09.2019. 

Ziņo: A.Krasta  
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Deniņa, D.Mieriņa, D.Kozlovskis, J.Kozlovskis 
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Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” (turpmāk tekstā – 

iestāde) vadītājas p.i. A. Krastas ziņojumu, ar lūgumu veikt izmaiņas personāla darba 
mēnešalgās, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. tehnisko darbinieku darba slodzes, mēnešalgas apstiprinātas ar 03.11.2017 Carnikavas 
novada domes lēmuma „Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” tehnisko 
darbinieku sarakstā ar 01.01.2018.” (protokols Nr. 23, 4.§) 1.punktu; 

2. pedagoģisko darbinieku mēnešalgas apstiprinātas ar 14.08.2016. ar Carnikavas novada 
domes lēmumu „Par pirmsskolas izglītības grupas Piejūras internātpamatskolā pedagogu 
un tehnisko darbinieku štatu sarakstu un  darba samaksu” (protokols Nr. 16, 6.§) 
1.punktu; 

3. valstī kopumā paaugstinās izmaksu inflācija un līdzšinējais atalgojums darba tirgū kļūst 
nekonkurētspējīgs. Darbinieki ir jāpiesaista no blakus esošajiem novadiem. 

 
K.Bergmanis jautā, vai ir dati par algu salīdzinājumu ar blakus novadiem? 
A.Krasta atbild, ka mūsu pašvaldībā ir vienas no augstākajām pedagogu algām. Lai varētu 
piesaistīt kvalificētāku personālu, ir nepieciešams pilnveidot samaksas noteikumus, lai cilvēki 
būtu ieinteresēti pie mums strādāt. 
A.Deniņa komentē, ka mums nebūtu jāataisnojas par to, ka vēlamies palielināt pedagogu algas 
– tas viennozīmīgi ir jādara. Noteikti atbalsta, ka algas tiek palielinātas pedagogiem. Šis algas 
palielinājums ir identisks ar PII “Riekstiņa” algām. Ja mēs palielinām algas skolotājiem, tas ir 
jādara arī auklītēm. Pašreiz piedāvātais risinājums, kur auklīšu alga tiek palielināt par 30,00 
EUR nenodrošina to, ka sniegtie pakalpojumi būs labāki. Auklīšu algas pieaugums ir 5%, 
savukārt pedagogiem – 10%, tāpēc aicina algas palielināt visiem par vienādu procenta likmi, lai 
netiktu bojāts iestādes mikroklimts. Darbs pirmsskolā ir intensīvs, neatkarīgi vai tā ir auklīte vai 
pedagogs.  
A.Krasta norāda, ka pašlaik pedagogi strādā 40 stundas, no kurām 36 ir kontaktstundas par 
1006,00 EUR. Ņemot vērā, ka no septembra iestādes pāries uz jauno darba modeli un būs 
jāstrādā mazāks darba laiks (0,9 slodzes) un sociālās vajadzības ir esošā līmenī, mēnešalga tiek 
palielināta. 
K.Bergmanis norāda, ka labāk ir veidot atsevišķu piemaksu sistēmu, lai piesaistītu nepieciešamo 
personālu. Par iespējām – būtu jāsaprot kāda ir summa, kuru varam atvēlēt atalgojumu 
palielināšanai.  
D.Mieriņa informē, ka kopējais budžeta pieaugums ir 800 000,00 EUR, no kuriem 
350 000,00 EUR ir atvēlēts atalgojumiem. 
A.Deniņa piekrīt K.Bergmanim, ka visas algas ir jāskatās kontekstā. Ja runā par algas 
palielināšanu visiem, tad tā nav taisnība, jo visiem tas netiek darīts. Tas nav proporcionāli un 
korekti. Ir jāizskata katrs saraksts un par katru atsevišķi ir j ānobalso.  
D.Mieriņa atbild, ka daļai darbinieku tiešām nav iespējams pacelt atlagojumu, jo jau ir 
piemērota maksimālā likme. Auklīšu algu palielinājums ir adekvātas, ņemot vērā, ka pedagogi 
cīnās par algu palielinājumu valstiskā līmenī. Kā arī auklīšu algas tiek palielinātas katru otro 
gadu. 
A.Deniņa komentē, ka izglītības sektors ir jāskatās atsevišķi, jo tā ir novada prioritāte. 
Administrācijā un citās domes struktūrās šobrīd nebūtu svarīgi lemt par algām. 
K.Bergmanis jautā, cik liels finansējums ir paredzēts izglītības iestāžu algu palielinājumiem? 
D.Mieriņa atbild, ka, piemēram, PII “Piejūra” 2019.gadam algas palielinājums ir 2500 EUR 
(1 grupiņai). 
K.Bergmanis ieorsina šīs sēdes lēmumus pieņemt zināšanai un trešdien (10.04.2019.), pēc 
Finanšu budžeta komitejas sēdes, šos lēmumprojektus var apstiprināt. Tādā gadījumā ar 
lēmumprojektiem būtu laiks iepazīties. 
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D.Mieri ņa aicina balsot par K.Bergmaņa priekšlikumu - atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm (J.Leja, 
E.Burģelis, K.Bergmanis, G.Dzene, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” 8 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), 
“ATTURAS” nav balsīm. Priekšlikums noraidīts. 
 
Plkst. 15.32 no domes ārkārtas sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17 .panta trešās daļas 6., 7., 10. punktu, 21.11.2018. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (noteikumi) ceturtās nodaļas 11.2.1.punkts un 
noteikumu 1.pielikumā apstiprinātajā pirmsskolas izglītības programmas parauga trešās nodaļas 
7. punktu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 
29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 30.11.2010. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” prasībām, 
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 
nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietošanu un nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu veicinātu profesionāļu 
piesaisti, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 4 balsīm (J.Leja, G.Dzene, 
D.Kozlovskis, E.Burģelis), “ATTURAS” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. no 01.05.2019. noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” tehniskā personāla 
darbiniekiem mēnešalgu, atbilstoši 1. pielikumam; 

2. no 01.09.2019. noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” pedagogu sarakstu, 
slodzes un mēnešalgas atbilstoši 2. pielikumam; 

3. saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes „Piejūra” tehnisko darbinieku amatu 
klasificēšanas rezultātu atbilstoši 3. pielikumam. 

4. atbildīgā par lēmuma 1.-3.punktu izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja 
p.i. A. Krasta; 

5. atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
 
E.Burģela komentārs pie balsojuma: “Konceptuāli atbalstu algu palielinājumu. Bet brīdī, kad 
trīs stundas pirms sēdes nevaru sagatavoties, izlasīt, izanalizēt un saprast, man jābalso ir “PAR” 
– nesaprotams par ko. “Divos vārdos” ir izstāstīts, bet ir pretrunas. Es varu tikai ar acīm izlasīt 
par ko ir lēmums, bet iedziļināties nevaru. Otrkārt, nākamnedēļ ir kārtējā domes sēde. Kāpēc šos 
jautājumus nevarēja izskatīt domes sēdē?! Šie ir normāli darba kārtības jautājumi, uz kuriem ir 
nepieciešams sagatavoties un izanalizēt, kā rezultātā varētu rasties priekšlikumi – kā uzlabot šo 
situāciju. Neviens nav “PRET” algu palielinājumu. Kāpēc tas ir jādara tādā steigā!? Es esmu 
lēmējs un, ja man jāparakstās uz dokumenta un jābalso, es gribu lai mani cienu. Manis 
pieņemtais lēmums ietekmē viņu dzīvi un darbu”.  
 

4. § 
Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” tehnisko darbinieku darba 

samaksā ar 01.05.2019. 
Ziņo: I.Melkina 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, E.Burģelis, D.Mieriņa, D.Kozlovskis, P.Špakovs, G.Kozlovska 
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Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 
iestāde) vadītājas I.Melkinas ziņojumu, ar lūgumu veikt izmaiņas personāla darba mēnešalgās, 
Carnikavas novada dome konstatē, 

1. 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 ”Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 
speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” nosaka ārstniecības personas 
zemākās mēnešalgas un atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā speciālās piemaksas 
pašvaldību iestādēs. Atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4.punktiem, iestādē ir klasificēts 
medicīnas māsas amats un noteikts mēnešalgas apmērs. 

2. iestādē no 2018.gada oktobra vakanta amata vieta: medicīnas māsa 0,5 slodzes un 
noliktavas pārzinis (veļas noliktavā)  0,5 darba slodzes.  

3. Iestādes darbinieki papildinājuši profesionālo kvalifikāciju pirmās palīdzības sniegšanā. 
4. tehnisko darbinieku darba slodzes, mēnešalgas apstiprinātas ar 03.11.2017. Carnikavas 

novada domes lēmuma „Par izmaņām pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” tehnisko 
darbinieku sarakstā ar 01.01.2018.” (protokols Nr. 23, 2.§) 1. punktu.  

 
E.Burģelis jautā, vai medicīnas māsai alga kopā ar piemaksu (15%) veido 80% no maksimālās 
mēnešalgas? 
I.Melkina atbild, ka tā tas nav. Medicīnas māsai ir 796,00 EUR no maksimālās (996,00 EUR) 
mēnešalgas. Piemaksa ir atsevišķi, kā to nosaka MK noteikumi – izvērtējot darba kvalitāti un 
darba stāžu. 
E.Burģelis jautā, kāpēc kancelejas pārzinim ir augstāka darba alga nekā medicīnas māsai? 
I.Melkina atbild, ka kancelejas pārzinim ir lielāka atbildība, jo strādā ar dokumentiem un atbild 
par tā juridisko spēku. Medicīnas māsa ir atbildīga par sanitārhigēnisko stāvokli iestādē, kā arī 
nav atļauts veikt medicīniskās manipulācijas (potēšana, medikamentu izsniegšana), kā tas bija 
agrāk. Viņa nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī bērnu izglītošanu par 
veselīga dzīvesveida jautājumiem. Noteiktais atalgojums ir viens no augstākajiem pierīgā. 
K.Bergmanis norāda, ka nevar salīdzināt divas dažādas profesijas, argumentējot, ka viņu algām 
ir jābūt līdzvērtīgām.  
I.Melkina norāda, ka kancelejas pārzinim arī ir palielinājies darba apjoms un noteiktie darba 
pienākumi.  
P.Špakovs jautā, vai medicīnas māsas stāžs saglabājas, ja darbinieks pārnāk no citas iestādes? 
I.Melkina atbild, ka medicīnas māsa ir ārstniecības reģistrā un stāžs nepazūd pārejot no vienas 
iestādes uz otru. 
E.Burģelis komentē, ka šādu algas palielinājumu varēja plānot jau agrāk un lēmumus pieņemt 
laicīgi, bez steigas.  
 

Nolūkā nodrošināt Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” tehnisko 
darbinieku atlīdzību saskaņā ar 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 
kārtību” un 30.11.2010. noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 
prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 10.punktu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 2 balsīm 
(G.Dzene, E.Burģelis), “ATTURAS” 3 balsīm (D.Kozlovskis, J.Leja, K.Bergmanis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.05.2019. pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”: 
1.1. likvidēt amata vietu “Noliktavas pārzinis” (profesijas kods) 432103, 0,5 slodze, 2. 

amatu saime, I līmenis,5 mēnešalgu grupa, mēnešalga 275.00 EUR. 
1.2. noteikt amata vietai “Medicīnas māsa” (profesijas kods 222134), 5.2. amatu saime, 

III l īmenis, 7. mēnešalgu grupa, 1 slodzi 1,5 slodzes vietā ar mēnešalgu 796.00 EUR. 
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2. Noteikt saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla darbiniekiem mēnešalgu 
atbilstoši 1. pielikumam. 

3. Pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājai – ar rīkojumu izvērtēt un noteikt 
medicīnas māsai speciālo piemaksu par darba stāžu ārstniecības jomā saskaņā ar 
18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 851 ”Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 
speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 8., 9.punktiem. 

4. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” tehnisko darbinieku amatu 
klasificēšanas rezultātu (2. pielikums). 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja 
I.Melkina. 

5. § 
Par amatalgas noteikšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” 

vadītājas vietniecei izglītības jomā no 01.05.2019. 
Ziņo: I.Melkina 

 
IZSAKĀS: D.Mieriņa, G.Dzene, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, A.Krasta 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk – 
pirmsskola) vadītājas I. Melkinas ziņojumu Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka vienīgi domei ir 
tiesības noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības iestāžu vadītāju 
un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 

2. 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
II. nodaļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu 
vietniekiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka attiecīgā novada pašvaldība. 

3. Pirmsskolas nolikuma (apstiprināts ar Carnikavas novada domes 22.08.2012. sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 15, 9.§) 32.punkts nosaka, ka pirmsskolas vadītājas vietniece 
izglītības jomā nodrošina kvalitatīvu izglītības un audzināšanas procesa organizāciju, 
norisi un kontroli pirmsskolā un tā paša nolikuma 34.punkts nosaka, ka pirmsskolas 
vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus iestādē veic vadītāja vietniece izglītības jomā, 
kas pierāda, ka pirmsskolas vadītājas vietnieces izglītības jomā darba specifika ir ļoti 
atbildīga; 

4. Pirmsskolas vadītājas vietnieces izglītības jomā mēnešalga noteikta ar Carnikavas novada 
domes 23.11.2016. sēdes lēmuma (protokols Nr.23, 9.§) 1. punktu un ir 1141,00 eiro (viens 
tūkstotis viens simts četrdesmit viens eiro, 00 centi); 

5. Iestādes mācību darbs norit veiksmīgi – nodrošināta mācību vide visās 13 bērnu grupās, 
uzsākta kompetenču pieejas mācību saturā realizēšana, darbinieku izglītošana darbā ar 
bērniem.  

 
K.Bergmanis jautā, vai par darbinieku aizvietošanu darbinieks nesaņem kādu samaksu? 
I.Melkina atbild, ka iestādes nolikums paredz, ka vadītājas prombūtnes laikā darba pienākumus 
veic vietniece. 
D.Kozlovskis norāda, ka tieši šādiem gadījumiem – aizvietošanai vajadzētu izstrādāt noteiktu 
piemaksu sistēmu, kas būtu atslogs pašvaldības budžetam. 
I.Melkina atbild, ka pirmsskolas šajos jautājumos rīkojas dažādi. Ņemot vērā, ka vietnieka alga 
ir konkurētspējīga, šis ir labāks risinājums. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 13.punktu, lai noteiktu iestādes vadītājas vietnieces izglītības jomā amatalgu atbilstoši 
veicamā darba apjomam un atbildībai, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 1 balss 
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(E.Burģelis), “ATTURAS” 4 balsīm (G.Dzene, D.Kozlovskis, J.Leja, K.Bergmanis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt no 2019.gada 1.maija Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” 
vadītājas vietnieces izglītības jomā amatalgu 1250,00 eiro (viens tūkstotis divi simti 
piecdesmit eiro, 00 centi). 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Riekstiņš” vadītāja I.Melkina. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
 
 

6. § 
Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” darba organizācijā 

Ziņo: I.Melkina, D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, P.Špakovs, L.Daugavietis 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 
pirmsskola) vadītājas I.Melkinas ziņojumu, Carnikavas novada dome konstatē, 

1. Pirmsskola 2009.gadā, uzsākot pirmsskolas paplašināšanu, kad steidzami bija 
nepieciešams nodrošināt pirmsskolu ar darbiniekiem, sāka ieviest no citām pirmsskolām 
atšķirīgu pirmsskolas izglītības skolotāju un pirmsskolas skolotāju palīgu darba modelis – 
desmit no trīspadsmit bērnu grupās strādā viena pirmsskolas izglītības skolotāja, 40 stundu 
(36 kontaktstundas un 4 gatavošanās stundas) darba nedēļa un divas pirmsskolas skolotāju 
palīdzes, 40 stundu darba nedēļa katrai (skatīt tabulu Nr.1).  
Tabula Nr.1 

pirmsskolas modelis 
vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 
01011111 realizēšanā 
Uz vienu grupu 

standarta modelis 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmas 01011111 realizēšanā 
Uz vienu grupu 

Amats  Darba laiks Amats  Darba laiks 
pirmsskolas izglītības 
skolotājs  
1 skolotājs – 
 1 slodze  

8:00 - 17:00 

pirmsskolas 
izglītības skolotājs 
2 skolotāji – darba 
slodzes atšķir īgas 

7:00 – 19:00 

pirmsskolas 
skolotāju pal īgs  
2 slodzes 

7:00 – 15:00 
11:00 – 19:00 

Skolotāju palīgs 
1,0 slodze 

8:00 – 17:00 
normālais darba 
laiks (8stundas) 

katru dienu 
Šo modeli dēvē par pilotprojektu, jo nebija praktizēts citās pirmsskolās un ir pretrunā ar 

Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija  noteikumu Nr. 553 "Noteikumi par valsts pirmsskolas 
vadlīnijām"”1. pielikumā "Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs"12. punktā 
noteiktajam regulējumam: “Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna 
attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās 
ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot 
vienmērīgu slodzi.  Nepilnu desmit gadu darbības laikā esam saskārušies ar modeļa darbības 
pozitīvo un negatīvo pusi (skatīt tabulu Nr.2).  

Tabula Nr.2 
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Izvērt ējums 
+ - 

Tiek ieekonomēti budžeta 
līdzekļi – 1skolotājs/2 skolotāja 
palīdzes uz grupu 

Vieglāk, operatīvāk 
iespējams  komplektēt grupas 
darbinieku komandu 

Netiek nodrošinātas normatīvo aktu prasības: 
31.07.2012. MK noteikumi Nr.533 “Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”: 12.punkts. 
Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē 
bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu 
interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar 
integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas 
dienas garumā nodrošinot vienmēr īgu slodzi. 

Pedagoģisko darbu realizē skolotājs, kuram ir 
atbilstoša pedagoģiskā izglītība, ko nosaka 11.09.2018. 
MK noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 

 01.09.2019. stājas spēkā 21.11.2018. MK noteikumi 
Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 
paraugiem” (noteikumi), kuros ceturtās nodaļas 
11.2.1.punkts nosaka, ka, lai sasniegtu plānotos rezultātus 
rotaļnodarbību īsteno visas dienas garumā. Noteikumos 
apstiprinātās pirmsskolas izglītības programmas trešās 
nodaļas 7. punktā teikts, ka pirmsskolas izglītības 
obligātais saturs ir veselums, ko īsteno rotaļnodarbībā kā 
integrētu mācību procesu dienas garumā. 

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.60 
pants nosaka, ka Izglītības programmas īstenošana 
neatbilstoši licencētajai programmai ir administratīvs 
pārkāpums. 

 Laika periodā no 2009.gada līdz šim brīdim mainījies 
nosacījums par pirmsskolas pedagoga darba slodzes 
stundām darbam ar bērniem (36 stundas) un laiku, kas ir 
nepieciešams lai sagatavotos nodarbību vadīšanai (4 
stundas). To nosaka 05.07.2016. MK noteikumi Nr.445 
”Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.3.punkts. 

Pirmsskola piedalās projektā 
“Kompetenču pieeja mācību 
saturā” 

Uzsākot kompetenču pieejas mācību saturā 
realizēšanu, konstatējam, ka: 
- lai jēgpilni vadītu mācību procesu, grupā 
nepieciešamas divas slodzes pirmsskolas izglītības 
skolotājs; 
- pirmsskolas izglītības skolotājam nav iespēja 
sagatavoties nodarbību vadīšanai, atrodoties ārpus 
pirmsskolas.  

Pirmsskolas izglītības 
skolotājiem lielāka darba alga, nav 
blakus darbavietu.  

Skolotājiem lielāka darba slodze. 

Par pirmsskolas izglītības 
programmas realizāciju atbild 
viens skolotājs  

Skolotājam jārealizē pirmsskolas izglītības 
programma, kas paredzēta divu skolotāju slodzēm. 

 Divu un vairāku skolotāju prombūtnes laikā nav 
iespējams nodrošināt secīgu izglītības procesu.  
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Izvērt ējums 
+ - 

Izveidots papildus štats – 
pirmsskolas izglītības skolotājs, 
kurš aizvieto promesošu skolotāju 
vai palīdz citās pirmsskolas 
problēmsituācijās 

Bieži prombūtnē ir vairāk, kā viens skolotājs. 

Izveidots papildus štats – 
pirmsskolas skolotāja palīgs, kurš 
aizvieto promesošu skolotāju 

Bieži prombūtnē ir vairāk, kā viens pirmsskolas 
skolotāja palīgs. 

Pirmsskolas skolotāja palīgi 
palīdz pedagoģiskajā procesā 

Skolotāju palīgi 3 stundas dienā vieni pēc 
pirmsskolas izglītības skolotāja ieteikuma patstāvīgi 
organizē darbu ar bērniem (7:00-8:00 un 17:00 – 19:00). 

 Pirmsskolas skolotāju palīgiem bez atbilstošas 
izglītības bieži nav pedagoģisko iemaņu: 

- uzsākot modeļa darbu, valstī bija ekonomiskā krīze, 
kad bija iespējams pieņemt darbā pirmsskolas skolotāju 
palīgus ar citu augstāko izglītību; 

- diemžēl notiek personāla kadru mainība; 
- šobrīd personāla atlasē ļoti grūti, praktiski nav 

iespējams nodrošināt pirmsskolas skolotāju palīgus ar 
augstāko, it īpaši, augstāko pedagoģisko izglītību; 

- pirmsskolas skolotāju palīgi, kuri studē pedagoģiju, 
aiziet strādāt par skolotājiem uz citām izglītības iestādēm, 
līdz ar to ir liela tehniskā personāla kadru mainība. 

 Pirmsskolas izglītības skolotājiem pie lielās skolotāju 
palīgu mainības jāveic papildus darba pienākumi, regulāri 
ievadot, darba procesā jaunos darbiniekus. 

 Dažreiz ir bijušas situācijas, kad gan skolotāju, gan 
palīgu prombūtnes laikā pēc 17.00 jāaizved audzēkņi uz 
citām grupām, bērniem var rasties diskomforts, citiem 
kolēģiem – papildus darba pienākumi, pieskatot citu grupu 
audzēkņus. 

Pirmsskolas skolotāju palīgu 
darba laika organizācija maiņās:  

7:00 – 15:00 un 11:00 – 
19:00 

Pirmsskolas skolotāju palīgiem 3 stundas darba dienā 
ar vienpersonisku maksimālu atbildību par bērnu drošību.  

Pirmsskolas izglītības 
skolotājs konsultē bērnu vecākus 
par bērnu sasniegumiem.  

Bērnu vecākus visveiksmīgāk var satikt dienas 
sākumā un tās beigās. Jāveic izmaiņas pirmsskolas 
izglītības skolotāju darba grafikā, kas paildzina 
pirmsskolas skolotāja palīgu vienpersonisku atbildību par 
bērnu drošību. 

 Bērnu skaits virs divdesmit bērniem grupās (trīs 
grupas) veido papildus atbildību darbiniekiem. Rezultāts –
darbinieku pārslodze. 

 
2. Pirmsskolai, no 01.09.2019. pārkārtojoties uz normatīvajos aktos noteikto mācību procesa 

organizāciju, pieaugs pirmsskolas izglītības skolotāju likmes, kā rezultātā samazināsies 
darba apjoms skolotāju palīgu slodzēs. 
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3. Pirmsskola sagatavojusi pedagogu sarakstu, slodzes un mēnešalgu aprēķinu (1.pielikumā) 
un saimnieciskā, tehniskā un medicīniskā personāla sarakstu, darba slodzes un mēnešalgas 
aprēķinu (1.pielikumā) no 01.09.2019.. 

4. Pirmsskolas pedagogu darba slodzes palielinājums par 7,2 slodzēm, būs nepieciešams 
pieņemt darbā desmit pirmsskola s izglītības skolotājus, kā rezultātā samazināsies 
pirmsskolas skolotāju palīgu darba apjoms. Pirmsskolas skolotāju darba apjoma 
samazinājums par 13 darba vietām. Šo samazinājumu veicina arī Carnikavas novada domes 
20.03.2019. lēmums “Par bērnu skaitu un vecumu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” grupās” (protokols Nr. 3, 14.§), jo divas bērnu grupas bērniem līdz trīs gadu 
vecumam, kurās strādā divas pirmsskolas skolotāju palīdzes pārveidos no 01.09.2019. 
bērniem no trīs gadu vecuma, kad nepieciešama viena pirmsskolas skolotāju palīdze. 

5. Pirmsskola izstrādājot darbinieku slodžu apjomu no 01.09.2019. nav paredzējusi darbu 
pirmsskolas izglītības skolotājam aizvietotājam un pirmsskolas skolotāju palīdzei 
aizvietotājai. 

6. 2019. gada nogalē plānots atvērt Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
desmit bērnu grupas. Nepieciešams noteikt novada pirmsskolās vienādu darbinieku darba 
apjomu un darba samaksu, kā arī darbiniekiem, kuriem izbeigs darba attiecības pirmsskolā 
“Riekstiņš” būs iespēja iegūt darbu pirmsskolā “Piejūra”. 

7. Pirmsskolas skolotāju palīdzes aicinātas iegūt pedagoģisko kvalifikāciju (studēt), lai varētu 
strādāt par pirmsskolas izglītības skolotājām.  

8. pedagogu saraksts, slodzes un mēnešalgas apstiprinātas ar Carnikavas novada domes 
23.11.2016. sēdes lēmuma “Par pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagogu darba 
samaksu” (protokols Nr.23, 9.§) 1. punktu. 

9. Vadītājas vietnieces izglītības jomā mēnešalga apstiprināta ar Carnikavas novada domes 
08.04.2019. lēmumu “Par amatalgas noteikšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Riekstiņš” vadītājas vietniecei izglītības jomā no 01.05.2019.”” (protokols Nr. 5, 5.§) 
1.punktu. 

10. tehnisko darbinieku darba slodzes, mēnešalgas apstiprinātas ar 08.04.2019. Carnikavas 
novada domes lēmuma „Par izmaņām pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” 
tehnisko darbinieku sarakstā ar 01.05.2019.” (protokols Nr. 5, 4.§) 1. punktu.  

 
K.Bergmanis jautā, vai budžetā ir paredzēti izdevumi studiju maksas segšanai (30%)? 
I.Melkina atbild, ka šādi izdevumi tiek ieplānoti katru gadu, bet visi šo neizmanto. Ir darbinieki, 
kuri studējot izmanto valsts studiju kredītu. 
P.Špakovs jautā, vai jaunais modelis paredz, ka no 1.septembra aukles strādāts līdz plkst. 17.00 
un pedagogi līdz plkst. 19.00? 
I.Melkina atbild, ka tā ir plānots. Pedagogs būs visas dienas garumā.  
D.Mieriņa papildina, ka par šo ir daudz runāts. Izglītības ministrija ir pieņēmusi, ka izglītojošais 
darbs ir no līdz, pie kam auklītei nav tik liela atbildība, kāda ir pedagogam. 
I.Melkina norāda, ka pašvaldībām šis ir finansējuma jautājums un LIZDA priekšsēdētāja 
norāda, ka attīstoties šādam modelim – varētu būt skolotāji bezdarbnieki.  
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17 .panta trešās daļas 6., 7., 10. punktu, 21.11.2018. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (noteikumi) ceturtās nodaļas 11.2.1.punktu un 
noteikumu 1.pielikumā apstiprinātajā pirmsskolas izglītības programmas parauga trešās nodaļas 
7. punktu, Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 
noteikšanas kārtību”, 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” prasībām, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
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445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju 
izpildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, atklāti balsojot „PAR” 
8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 1 balss (E.Burģelis), “ATTURAS” 4 balsīm (J.Leja, G.Dzene, 
D.Kozlovskis, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” darba procesa organizācijā. 
2. Pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” no 01.09.2019.: 

2.1. izveidot 7,2 slodzes “pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 234201), 1 
slodze, mēnešalga 1118.00 EUR; 

2.2. likvidēt 13 (trīspadsmit) amata vietas “pirmsskolas skolotāja palīgs” (profesijas kods 
531201), amatu saime 29., līmenis I, mēnešalgu grupa 4, mēnešalga 630.00 EUR. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 3.11.2016. Carnikavas novada domes lēmumu “Par 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagogu darba samaksu” (protokols Nr. 23, 
9.§). 

4. Attiecībā uz darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 2.2.punktā minētos amatus, veikt Darba 
likumā paredzētās darbības saistībā ar darba devēja uzteikumu, pamatojoties uz 101.panta 
pirmās daļas 9.punktu. 

5. Deleģēt pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības kā darba devēja vārdā, veikt Darba 
likumā paredzētās darbības saistībā ar cita darba piedāvāšanu pašvaldības iestādēs 
(atbilstoši lēmuma 2.pielikumam un apzinot citas brīvas amata vietas pašvaldībā), 
saskaņā ar Darba likuma 101.panta ceturto daļu, Carnikavas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Riekstiņš” darbiniekiem, tajā skaitā, parakstot nepieciešamos dokumentus. 

6. Par lēmuma 1.punktā minēto sagatavot nepieciešamos grozījumus Carnikavas novada 
pašvaldības un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” iekšējos un ārējos 
normatīvajos aktos, un iesniegt apstiprināšanai domei vai pašvaldības izpilddirektoram, 
atbilstoši kompetencei, līdz 31.12.2019. 

7. No 01.09.2019. noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” pedagogu sarakstu, 
slodzes un mēnešalgas atbilstoši 1. pielikumam. 

8. No 01.09.2019. noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” saimnieciskā, tehniskā 
un medicīniskā personāla darbiniekiem mēnešalgu, atbilstoši 2. pielikumam. 

9. Saskaņot pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” tehnisko darbinieku amatu 
klasificēšanas rezultātu atbilstoši 3. pielikumam. 

10. Atbildīgā par lēmuma 1. – 2., 6.punktu izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” 
vadītāja I.Melkina.  

11. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par izmaiņām Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku un direktora 

vietnieka darba samaksā ar 01.05.2019., un pedagogu darba samaksā ar 01.09.2019. 
Ziņo: I.Doriņš 

 
IZSAKĀS: D.Mieriņa, I.Lulle, K.Bergmanis, J.Kozlovskis 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – iestāde) direktora 
I.Doriņa ziņojumu, ar lūgumu veikt izmaiņas personāla darba mēnešalgās, Carnikavas novada 
dome konstatē: 

1. Tehnisko darbinieku (lietvedes) un direktora vietnieka darba slodzes un mēnešalgas 
apstiprinātas ar 23.11.2016. Carnikavas novada domes lēmuma “Par atalgojuma 
apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei (izglītības jomā) 
un skolas lietveža amata izmaiņām” (protokols Nr.23, 6.§) 1. un 3.punktiem.  
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2. Pedagoģisko darbinieku mēnešalgas tika apstiprinātas ar 23.11.2016. Carnikavas novada 
domes lēmuma “Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksu” 
(protokols Nr.23, 7.§) 1.punktu. Šis lēmums vairs nav spēkā, jo pašvaldības noteiktā likme 
nevar būt zemāka par valstī noteikto minimālo likmi - 2018.gada 22.septembrī stājās spēkā 
grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”, kas no 01.09.2018. nosaka pedagogu minimālo mēneša darba algas 
likmi EUR 710,00 apmērā. 

3. Valstī kopumā paaugstinās izmaksu inflācija un līdzšinējais atalgojums darba tirgū kļūst 
nekonkurētspējīgs. Darbinieki ir jāpiesaista no blakus esošajiem novadiem. 

 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 30.11.2010. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 
nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietošanu un nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu, atklāti balsojot „PAR” 
12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, 
G.Miglāns, P.Špakovs, J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), PRET” 1 balss 
(E.Burģelis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.05.2019. noteikt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko darbinieku un 
direktora vietnieka mēnešalgu atbilstoši 1.pielikumam.  

2. No 01.09.2019. noteikt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu sarakstu, slodzes 
un mēnešalgu atbilstoši 2.pielikumam. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.-3.punktu izpildi – iestādes direktoru I.Doriņu. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
8. § 

Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu/darbinieku amatu un 
mēnešalgu sarakstos un to apstiprināšanu  

Ziņo: Ļ.Petrovska, D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, P.Špakovs, K.Bergmanis, J.Leja, E.Burģelis, I.Lulle, G.Kozlovska, 
L.Daugavietis, I.Gotharde, D.Kozlovskis 
 

Izvērtējot jautājumu par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības 
amatpersonu/darbinieku amatu sarakstos, mēnešalgu paaugstināšanu, kā arī izmaiņām amatu 
nosaukumos, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

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

2. Amatus klasificē un mēnešalgu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. 
noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktam un  
noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktam; 

3. Ņemot vērā Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centra lietvedes  amata 
pienākumu izvērtējumu ar faktiski veicamajiem pienākumiem,  nepieciešams mainīt amata 
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nosaukumu “lietvedis” uz “vecākais referents” un Finanšu vadības nodaļas divus amatus 
“grāmatvedis” – uz “vecākais grāmatvedis”; 

4. Ievērojot iepriekšminēto, kā arī ekonomisko situāciju valstī un atalgojuma paaugstināšanas 
tendences gan valsts, gan privātajā sektorā, ir sagatavoti grozījumi pašvaldības 
amatpersonu/darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstos, nosakot palielinājumu vairākuma 
gadījumā piemērojot 5 procentus no amatiem noteiktās mēnešalgas, ievērojot katra 
darbinieka darba apjomu un pienākumus, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību, 
vadības funkcijas, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo 
pieredzi, kā arī, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 3.pielikumā noteiktos ierobežojumus saistībā ar maksimāli pieļaujamo 
mēnešalgas apmēru katrai mēnešalgu grupai. 

 
J.Kozlovskis jautā, kāpēc Tūrisma informācijas centra darbiniekiem ir 60% no maksimālās 
mēnešalgas? 
P.Špakovs atbild, ka iepriekš dome pieņēma lēmumu vienu slodzi sadalīt uz divām. 
K.Bergmanis lūdz iedot to algu tabulu, pēc kuras ziņo D.Mieriņa. 
D.Mieriņa atbild, ka pēc deputātu lūguma e-pastā ir nosūtīts pagājušā gada algu saraksts. 
K.Bergmanis norāda, ka vajadzētu zināt TOP 10 algas, kam ir lielākais procentuālais 
pieaugums un TOP 10 algu pieaugumu apjomā. Kādi ir galvenie iemesli algu palielinājumam? 
D.Mieriņa atbild, ka nav zināms pret ko K.Bergmanis darbinieku algas gribi salīdzināt. Ir 
nosūtīta iepriekšējā gada algu tabula, un salīdzinājumus var veikt katrs individuāli. Lielākoties 
algas ir palielinātas tiem speciālistiem, kuri šobrīd ir ļoti svarīgi un tiem, kam ir augtsta 
kvalifikācija. Tā ir vienīgā motivācija, lai neviedotos tāda situācija, piemēram, kāda bija IT 
nodaļā, kad aizgāja darbinieki, jo privātajā sektorā piedāvā labāk apmaksātu darbu. Protams, 
mēs atalgojuma līmeni nespēsim pacelt līdz privātuzņēmumu slieksnim. 
E.Burģelis jautā, vai šie algu palielinājumi arī ir uz pašvaldības budžeta palielinājuma rēķina? 
D.Mieriņa atbild, ka atalgojumu varam palielināt tikai un vienīgi, kad ir pieejami resursi. Šobrīd 
atalgojumu palielinājums tiek plānots ar maija mēnesi. Valdība ir apstiprinājusi budžetu un visas 
pašvaldības, arī mēs, šobrīd ieplānojam tās aktivitātes, kurus mēs varētu atļauties. Ņemot vērā, 
ka algu palielinājums vienmēr prasa ļoti lielus resursu, tad mēs to varam izdarīt tikai tad, kad ir 
liels budžeta pieaugums. Šogad mūsu budžeta pieaugums ir 15%, līdz ar to varam atļauties 
palielināt algas. 
E.Burģelis jautā, kāds ir algu īpatsvars pret visu pašvaldības budžetu? 
I.Lulle atbild, ka kopējā pašvaldības budžetā algas sastāda 36,3%. Šī gada algu īpatsvars varētu 
būt par aptuveni 5% lielāks. 
K.Bergmanis jautā, kas bija tie, kas vērtēja šīs algas un kā tas tika veikts? 
D.Mieriņa atbild, ka konceptuāli ar I.Lulli tika izrunāts par iespēju algas palielināt līdz 5% un 
atsevišķām amatpersonām līdz 10%. Tas arī bija vienīgais kritērijs, pēc kura Ļ.Petrovska 
izvērtēja – kā tas izskatās. Rezultātā ļoti daudziem paaugstināt nevarēja, pat 5%, jo ir sasniegta 
maksimālā mēnešalga.  
G.Kozlovska papildina, ka tika veiktas apspriedes arī ar nodaļu un iestāžu vadītājiem, kur tika 
izvērtēts katra darbinieka ieguldījums. 
K.Bergmanis jautā vai šajā apspriedēs piedalījās arī izpilddirektors? 
D.Mieriņa atbild, ka izpilddirektors nepiedalījās, jo, ja viņam kaut ko uzdod, visu pāradresē 
Ļ.Petrovskai, ar ļoti īsu izpildes termiņu. Cienot personāla daļas laiku, netika noteikts termiņš 
un darbs tika veikts vairāk kā divus mēnešus.  
K.Bergmanis jautā, kāpēc tieši atalgojums ir tas, ko nenodot izpilddirektoram, no visiem 
pārējiem lēmumiem par kontrolēm u.c.? 
D.Mieriņa atbild, ka tā tika izlemts, jo tā šis jautājums tiktu sakārtots ātrāk, labāk un 
kvalitatīvāk. 
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E.Burģelis jautā, kāds ir pamatojums tam, ka Sporta stratēģijas nodaļas vadītājam, 
nenostrādājot vienu gadu, ir palielināta alga? 
D.Mieriņa atbild, ka ir palielinājies darba apjoms un visus darbus un pasākumus ir organizējis 
viens. Protams, ir grūtības ar aizvietošanu (par ko runāja IKSS komitejā). Par to būs jādomā – 
kā to atrisināt, bet nebija pamata arī viņam nepalielināt darba algu. 
G.Kozlovska papildina, E.Krūms pašvaldībā strādā no 2017.gada septembra mēneša. 
K.Bergmanis norāda, ka uz doto mirkli algas tiek rēķinas no maija mēneša. Cik ir kopējais 
pieaugums, ja rēķina pilnam kalendārajam gadam? 
I.Lulle atbild, ka lielākais pieaugums nav uz algām. Pieaugums varētu būt līdz 5%. Par pilnu 
kalendāro gadu ir veikti aprēķini, bet nevarēšu Jums pateikt, jo dati ir darba datorā.  
D.Mieriņa papildina, ka šajā gadā naudas balva ir algas apmērā. 
E.Burģelis norāda, ka policijas priekšnieka vietniekam ir noteikta jau 100% likme, vai ir 
pieņemts darbinieks? 
D.Mieriņa atbild, ka tikko ir noslēdzies konkurss un notiek izvērtēšana. 
I.Lulle papildina, ka policijas priekšnieka vietnieka un Tūrisma informācijas centra darbinieku 
algas ir noteiktas, saskaņā ar iepriekšējā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.  
K.Bergmanis jautā, kā tika izvērtētas domes vadības algas? 
Ļ.Petrovska atbild, ka šo algu aprēķinā ir ņemta vidējā darba samaksa 2017.gadā un reizināta 
ar koeficientu. Domes priekšsēdētājai tas ir 3,64 un vietniecei 3,2. 
K.Bergmanis jautā, kā priekšsēdētāja uzņēma šādu algas palielinājumu? 
Ļ.Petrovska atbild, ka tas nav apspriests. 
D.Mieriņa papildina, ka gan domes priekšsēdētājai, gan vietniecei procentuāli ir viszemākais 
rādītājs.  
I.Lulle papildina, ka arī deputātiem stundas tarifa likme tiek palielināt par 5%. 
 
Deputāti diskutē par deputātu apmaksātajām stundām un noteikto stundas tarifa likmi. 
 
K.Bergmanis netic, ka šo dokumentu gatavoja Ļ.Petrovska. Šo dokumentu gatavoja D.Mieriņa 
un G.Kozlovska. Protams, tika ņemts vērā kaut kādas lietas, ko ieteica nodaļu vadītāji, bet 
skatoties no visām kontroles sistēmām un vadības ieviešanas, tad noteikti par šādiem lēmumiem 
būtu jāziņo iestādes vadītājam. Arī iestādes vadītājam būtu jāiesaistās šādu jautājumu 
risināšanā. Šeit ir klaji neievērota šī te kārtība. 
G.Kozlovska norāda, ka var pajautāt jebkuram nodaļas vai iestāžu vadītājam, vai ar viņu tika 
veiktas pārrunas par algu jautājumu. 
K.Bergmanis komentē, ka iestādē ir nodaļu vadītāji, kuriem iestādes vadītājs nav noteicis 
atlagojumu. Nodaļu vadītāji zina, kas nosaka darba algu. Uz doto mirkli iestādes vadītāja 
autoritāte tiek fundamentāli grauta, jo nevar vadīt iestādi un noteikt atlagojumus. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, kas cita starpā paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas 
darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 2 balsīm (D.Kozlovskis, 
E.Burģelis), “ATTURAS” 3 balsīm (J.Leja, G.Dzene, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku amatu un 
mēnešalgu sarakstā: 
1.1. likvid ēt amatu Administratīvajā nodaļā “ lietvedis” (amata kods: 3341 04) pilns darba 

laiks, amata saime 18.3 III, mēnešalgu grupa 8, mēnešalga mēnesī 1093,00 euro, (tai 
skaitā Valsts finansējums 404,50 euro par valsts pakalpojumu pieejamības 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināšanu) ar 30.04.2019.; 
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1.2. izveidot amatu Administratīvajā nodaļā “vecākais referents” (amata kods: 2422 03), 
pilns darba laiks, amata saime 24.IIIB, mēnešalgu grupa 9, mēnešalga mēnesī 1150,00 
euro (tai skaitā Valsts finansējums EUR 404,50 par valsts pakalpojumu pieejamības 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināšanu), ar 01.05.2019.;  

1.3.  likvid ēt  divus amatus Finanšu vadības nodaļā “grāmatvedis” (amata kods:  3313 10, 
4313 01) pilns darba laiks, amata saime 14.IIIA, mēnešalgu grupa 9, mēnešalga mēnesī 
1178,00 euro, ar 30.04.2019.; 

1.4.  izveidot divus amatus Finanšu vadības nodaļā “vecākais grāmatvedis” (amata kods: 
2411 01) pilns darba laiks, amata saime 14.IIIB, mēnešalgu grupa 10, mēnešalga 
mēnesī 1250,00 euro, ar 01.05.2019.; 

1.5. noteikt struktūrvienības “Pašvaldības policija” amatam “vecākais  inspektors” 
stundas  tarifa likmi 6,94 euro, amatam “inspektors” stundas tarifa likmi 6,16 euro 
(t.sk. normatīvajos aktos paredzētie nodokļi), ar  01.05.2019. 

2. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu/darbinieku  amatu un mēnešalgu 
sarakstus jaunā redakcijā, no 2019.gada 1.maija pašvaldības amatpersonu/darbinieku 
amatus klasificējot un mēnešalgas nosakot atbilstoši minētajiem sarakstiem (pielikumi 
Nr.1 un Nr.2),  

3. Sagatavot grozījumus darbinieku darba līgumos. Termiņš - līdz 01.05.2019. 
4. Izdarīt nepieciešamos grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā.  
5. Atbildīgā par lēmuma 3.punktā minēto – administrācijas Administratīvās nodaļas 

vadītāja, atbildīgā par lēmuma 4. punktā minēto – administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   
 
J.Lejas komentārs pie balsojuma: “Jums Jūsu darbinieki runā vienu, savukārt citiem runā kaut 
ko citu. Taisnība noteikti ir kaut kur pa vidu”. 
D.Kozlovska komentārs pie balsojuma: “Nedrīkstam nemaz tā teikt “Tas ko darbinieki runā”, 
kamēr nav bijusi darbinieku aptauja. Tā kā notiek, apejot priekšnieku, tiek darītas kaut kādas 
lietas aiz muguras – tas ir ētikas pārkāpums”.  
 

9. § 
Par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” amatu klasificēšanas rezultātu 

un darbinieku mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 
Ziņo: G.Dzenis 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, J.Kozlovskis, K.Bergmanis, D.Mieriņa, J.Leja 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. piemērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
4.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, 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; 

2. pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” 21.punktu un Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 
un to noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktu, ņemot vērā Carnikavas novada 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss”, turpmāk – Aģentūra, Nolikuma, kas 
apstiprināts ar Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 
turpmāk-Nolikums, 4.4.6.punktu, 4.4.7.punktu un 5.1.13.punktu, direktors G.Dzenis 
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pārskatījis Aģentūras amatpersonu (darbinieku) amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi), 
līmeni un citus kritērijus, iesniedzot domē saskaņošanai sagatavoto amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu (1.pielikums);  

3. no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada beigām atalgojums palielinājuma kopsumma ir 98 
714,00 EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro, 00 centi), tajā 
skaitā, sociālās iemaksas, naudas balvas un atalgojums Aģentūras direktoram, kas no 
2019.gada 1.maija noteikts ar domes 2019.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5, 8.§). 

 
E.Burģelis norāda, ka ir nepārskatāms dokuments un būtu nepieciešams izveidot vienotu stilu – 
kā attēlot amatu klasificēšanu un algas palielinājumus. 
G.Dzenis piekrīt un turpmāk tā arī tiks darīts. 
J.Kozlovskis jautā, kāda tagad ir alga tam amatam, kur trīs reizes tiek sludināts konkurss? 
G.Dzenis atbild, ka tas ir inženieris – enerģētiķis, kam ir noteikta mēnešalga 1800,00 EUR.  
K.Bergmanis jautā, kāds pieaugums ir direktora vietniekam? Kāds ir galvenais iemesls? 
G.Dzenis atbild, ka direktora vietniekam algas pieaugums par 450,00 EUR. Direktora 
vietniekam ir sertifikāti būvuzraudzībā, ūdenssaimniecības projektēšanā, meliorācijā. Kā arī 
liela darba pieredze. Ņemot vērā, ka privātuzņēmumos ir lielas aglas, tad šis ir iemesls 
darbinieku noturētu šeit. 
K.Bergmanis jautā, kāda alga ir direktoram salīdzinoši pret vietnieku? 
D.Mieriņa atbild, ka starpība ir 91,00 EUR. 
K.Bergmanis jautā, kāpēc vietniekam ir augstāka mēnešalgu grupa nekā aģnetūras direktoram? 
G.Dzenis atbild, ka tas ir līdzsvarā ar algu līmeni un apakšsaimēm. 
K.Bergmanis norāda, ka nav pareizi, ka izpilddirektora mēnešalgu grupa ir zemāka nekā 
aģentūras direktoram. 
D.Mieriņa atbild, ka tas ir normāli, jo izpilddirektors neieviešs miljonu projektus, to ko dara 
aģentūra. 
G.Dzenis papildina, ka aģentūras finanšu apgrozījums vidēji gadā ir 4 milj. EUR. 
J.Leja komentē, ka šos palielinājumus vajadzētu novirzīt novada teiritorijas sakārtošanai, jo 
lielākā daļa novada ielu un citu teritoriju ir netīras, nesakoptas.  
 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 13. un 27.punktu, Publisko aģentūru likuma 22.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, 
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs” 22.punktu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 2 balsīm (D.Kozlovskis, 
E.Burģelis), “ATTURAS” 3 balsīm (J.Leja, G.Dzene, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Saskaņot Aģentūras amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (pielikumā), no 2019.gada 
1.maija aģentūras amatpersonu/darbinieku amatus klasificējot un mēnešalgas nosakot 
atbilstoši minētajam sarakstam.  

2. Nepieciešamos finanšu līdzekļus Aģentūras amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu 
palielināšanai saskaņā ar lēmuma 1.punktā minēto Aģentūras amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu un atbilstoši domes lēmumam noteiktajam Aģentūras direktora 
atalgojumam, kopsummā - 98 714,00 EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti 
četrpadsmit euro, 00 centi),  2019.gadā paredzēt Aģentūras 2019.gada budžetā. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - Aģentūras direktoru G.Dzeni. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
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10. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

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

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte IP3_1 

„Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai”, uzdevums U3.1.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai”,  aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

3. Carnikavas novada dome 17.08.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16 2.§) 
piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā”. 

4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) 17.09.2018. ir noslēgusi Vienošanos Nr. 3.3.1.0/17/I/025 ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanu. 

5. Projekta ietvaros 04.01.2019 ir noslēgts Būvdarbu līgums Nr. 2019/1 ar PS “RERE VIDE 
1” (reģ. Nr. 40103824428) par kopējo summu 4 684 293,36 EUR, papildus PVN 
709 059.55 EUR, kopā 5 393 352.91 EUR. 

6. Projekta ietvaros 04.01.2019 ir noslēgts Būvuzraudzības līgums Nr. 2019/2 ar SIA 
“Baltline Globe” (reģ. Nr. 40003780856) par kopējo summu 67 800,00 EUR, papildus 
PVN 14 238 EUR, kopā 82 038 EUR. 

7. Projekta ietvaros 21.01.2019 ir noslēgts Autoruzraudzības līgums Nr. 2019/4 ar SIA 
“Firma L4” (reģ. Nr. 40003236001) par kopējo summu 15 903,00 EUR, papildus PVN 
3339.63 EUR, kopā 19 242.63. 

8. Kopējais finansējums, kas nepieciešamas, lai īstenotu Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā”, ir 5 494 633.54 EUR (pieci miljoni četri simti deviņdesmit četri 
tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro, 54 centi). 

9. ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā” kopējās attiecināmās izmaksas ir 
4 063 152,63 EUR: 
1. ERAF finansējums projektam ir piešķirts 2 989 155,00 EUR apmērā; 
2. valsts budžeta dotācija ir 161 099,65 EUR; 
3. Carnikavas novada domes attiecināmās izmaksas ir 912 897.98 EUR. 

10. ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā” neattiecināmās izmaksas ir 999 511,39 EUR. 

11. Ņemot vērā augstāk minēto, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanai radušās papildus 
izmaksas, kas pašvaldībai jāsedz ārpus noslēgtās Vienošanos Nr. 3.3.1.0/17/I/025 ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta 
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada 
Garciemā” 431 969,52 EUR (četri simti trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit 
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deviņi EURO, 52 centi) apmērā, no kurām 389 691.97 EUR – 2019.gadā un 42 277.55 
EUR – 2020.gadā. 

12.  Saskaņā ar Likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” pašvaldības var ņemt aizņēmumus 
pārējo investīciju projektu īstenošanai, pamatojoties uz 15.panta pirmās daļas septītā 
punkta b) daļu - projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums,  
pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019.gadā nav mazāks par 25 procentiem no 
pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā. 

13. Carnikavas novada pašvaldībai 2019.gadā pēc finanšu plūsmas shēmas ārpusprojekta 
izmaksām būs nepieciešams finansējums 389 691.97 EUR, no kura pašvaldības 
līdzfinansējums ir 97 422.99 EUR un aizņēmums ir 75%, jeb 292 268.98 EUR, bet 
2020.gadā - pašvaldības līdzfinansējums 10 569.39 EUR un no aizņēmuma 
nepieciešamais finansējums – 31 708.16 EUR. 

14. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2019. un 
2020.gadā. 

 
J.Leja jautā, cik pretendetu ir pieteikušies uz izsoli? 
D.Mieriņa atbild, ka šādu informāciju nedrīkst izpaust. To uzzināsim ceturtdien. 
K.Bergmanis jautā, no kurienes tiek pievilkta elektrība? 
G.Dzenis atbild, ka elektrība tiek pievilka no lidostas vai trušu fermas (caur mežu). 
D.Kozlovskis jautā, cik tas izmaksā? 
D.Mieriņa atbild, ka tas ir iekļauts budžeta izmaksās. 
K.Bergmanis jautā, kurš atbild par projekta īstenošanu? 
D.Mieriņa atbild, ka atbildīgā par projektēšanu ir p/a “Carnikavas Komunālserivss”. 
K.Bergmanis jautā, kurš ir atbildīgais par visu kritēriju izpildi? 
D.Mieriņa atbild, ka par to atbildīga ir dome.  
G.Dzenis papildina, ka aģnetūra ir atbildīga par būvniecību. Savukārt noslēgtais līgums ar 
CFLA ir par visa projekta finansējumu. 
K.Bergmanis norāda, ka šādā gadījumā nepieciešams atrunāt, ka aģentūra nav atbildīga par 
projekta kritēriju izpildi.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktiem, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu,  
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas septītā punkta b) 
daļu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 5 balsīm (J.Leja, G.Dzene, 
D.Kozlovskis, K.Bergmanis, E.Burģelis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” ārpus 
projekta daļas finansēšanai 323 976 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit seši euro, 00 centi), no kuriem 2019.gadā - 292 268 EUR un 2020.gadā - 
31 708 EUR, ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, 
aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2021. gadu. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes 
budžets. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt vidēja termiņa 
aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma 323 976 EUR (trīs simti 
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divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi) saņemšanu 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” ārpus projekta daļas īstenošanai.  

4. Uzdot P/A „Carnikavas Komunālserviss” sagatavot dokumentāciju, kas saistīta ar līguma 
slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu līdz 
2019.gada 8.aprīlim. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

11. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: I.Lulle, D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Leja, K.Bergmanis, G.Dzenis, G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte IP3_1 

„Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai”, uzdevums U3.1.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai”,  aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

3. Carnikavas novada dome 17.08.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16 2.§) 
piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā”. 

4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) 17.09.2018. ir noslēgusi Vienošanos Nr. 3.3.1.0/17/I/025 ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanu. 

5. Projekta ietvaros 04.01.2019 ir noslēgts Būvdarbu līgums Nr. 2019/1 ar PS “RERE VIDE 
1” (reģ. Nr. 40103824428) par kopējo summu 4 684 293,36 EUR, papildus PVN 
709 059.55 EUR, kopā 5 393 352.91 EUR. 

6. Projekta ietvaros 04.01.2019 ir noslēgts Būvuzraudzības līgums Nr. 2019/2 ar SIA 
“Baltline Globe” (reģ. Nr. 40003780856) par kopējo summu 67 800,00 EUR, papildus 
PVN 14 238 EUR, kopā 82 038 EUR. 

7. Projekta ietvaros 21.01.2019 ir noslēgts Autoruzraudzības līgums Nr. 2019/4 ar SIA 
“Firma L4” (reģ. Nr. 40003236001) par kopējo summu 15 903,00 EUR, papildus PVN 
3339.63 EUR, kopā 19 242.63. 

8. Kopējais finansējums, kas nepieciešamas, lai īstenotu Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā”, ir 5 494 633.54 EUR (pieci miljoni četri simti deviņdesmit četri 
tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro, 54 centi). 

9. ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā” kopējās attiecināmās izmaksas ir 
4 063 152,63 EUR: 
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1. ERAF finansējums projektam ir piešķirts 2 989 155,00 EUR apmērā; 
2. valsts budžeta dotācija ir 161 099,65 EUR; 
3. Carnikavas novada domes attiecināmās izmaksas ir 912 897.98 EUR. 

10.  ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Carnikavas novada Garciemā” neattiecināmās izmaksas ir 999 511,39 EUR. 

11.  Izmaksas, kas Carnikavas novada domei nepieciešamas, īstenojot ERAF līdzfinansētā 
projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā” attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanu, ir 1 912 409.37 
EUR.  

12. Bez tam, 2020.gadā nepieciešams finansējums 10% ERAF un Valsts budžeta dotācijas 
segšanai 315 025.40 EUR, kurš pēc projekta īstenošanas 5 dienu laikā tiks atgriezts Valsts 
kasē aizņēmuma segšanai. 

13.  Kopējās izmaksas, kuras nepieciešamas Carnikavas novada domei īstenojot ERAF 
līdzfinansēto projektu 2019. un 2020.gadā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” no aizņēmuma līdzfinansējuma, ir  
2 227 434.00 EUR (divi miljoni divi simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit 
četri euro, 00 centi).  

14. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2019. un 
2020.gadā. 

15. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 
1.punktu, pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.  

 
J.Leja jautā, vai šādā projektā pašvaldībai nav jānodrošina līdzfinansējums? 
I.Lulle  atbild, ka ES projektiem var ņemt aizņēmumu visai projekta summai un nav jānodrošina 
līdzfinansējums. Līdzfinansējums jānodrošina tikai ārpusprojekta izmaksām.  
J.Leja jautā, ko ir paredzēts īstenot (ārpus projekta)? 
G.Dzenis atbild, ka šajā projektā tiks ierīkota vājstrāva, telekomunikācijas, pievedceļa izbūve, 
ēku nojaukšana, “dzelzs priekškara” pārvietošana. Elektrības ievilkšana ir projekta ietvaros. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. un 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta 
pirmās daļas 1.punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 5 balsīm 
(J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, E.Burģelis), “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” attiecināmās daļas 
finansēšanai 2019. un 2020.gadā 2 227 434.00 EUR (divi miljoni divi simti divdesmit 
septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar 
Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2021. 
gadu. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes 
budžets. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt aizņēmuma līgumu ar 
Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma 2 227 434.00 EUR (divi miljoni divi simti 
divdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro, 00 centi) saņemšanu 
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3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” vidēja termiņa projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” īstenošanai.  

4. Uzdot P/A „Carnikavas Komunālserviss” sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar 
līguma slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu 
līdz šī 2019.gada 8.aprīlim. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

12. § 
Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas tehnisko darbinieku darba samaksā ar 

01.05.2019. un pedagogu darba samaksā no 01.09.2019. 
Ziņo: A.Patkovska 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Mieriņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Krasta, D.Kozlovskis 
 
Plkst. 17.35 no domes ārkārtas sēdes aiziet deputāts J.Leja. 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas (turpmāk tekstā – iestāde) direktores Aija 
Patkovskas ziņojumu, ar lūgumu veikt izmaiņas personāla darba mēnešalgās, Carnikavas novada 
dome konstatē: 

1. direktores vietnieces audzināšanas jomā mēnešalga apstiprināta ar 22.08.2018. (protokols 
Nr. 14, 2.§); 

2. direktores vietnieka izglītības jomā – informātikā mēnešalga apstiprināta ar 20.02.2019. 
(protokols Nr. 2, 27.§); 

3. pedagoģisko darbinieku darba algas likmes apstiprinātas ar 26.09.2017. rīkojumu Nr. 1–
27/39 pd un tarifikāciju; 

4. atbalsta personāla mēnešalgas apstiprnātas ar 03.11.2017. (protokols Nr. 23, 5.§); 
5. tehnisko darbinieku darba slodzes, mēnešalgas apstiprinātas ar 03.11.2017. Carnikavas 

novada domes lēmuma „Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas tehnisko darbinieku 
sarakstā ar 01.01.2018.” (protokols Nr. 23, 6.§); 

6. valstī kopumā paaugstinās izmaksu inflācija un līdzšinējais atalgojums darba tirgū kļūst 
konkurētnespējīgs.  Darbinieki ir jāpiesaista no blakus esošajiem novadiem. 

7. 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 ”Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 
speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” nosaka ārstniecības personas 
zemākās mēnešalgas un atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā speciālās piemaksas 
pašvaldību iestādēs. Atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4.punktiem, iestādē ir klasificēts ārsta 
palīga (feldšera) amats un noteikts mēnešalgas apmērs. 

 
K.Bergmanis jautā, vai lēmumprojekts ir apstiprināts atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 
nolikumam? 
D.Mieriņa atbild, ka izpilddirektors nav parakstījis šo lēmumus, jo A.Patkovska nepaspēja 
saskaņot. 
J.Kozlovskis jautā, vai pedagoga alga ir 1400,00 EUR? 
D.Mieriņa atbild, ka nē. Pedagogu algas tarificējas un viss ir atkarīgs no nostrādātajām 
stundām. Valstī noteiktā vienas likmes alga ir 710,00 EUR.  
K.Bergmanis jautā, vai šāds algas palielinājums ir pietiekošs, lai nodrošinātu visu štatu? Vai 
arī šis ir kāds kompromisa variants? 
A.Patkovska atbild, ka vienmēr var gribēties vairāk. Katrā gadījumā šis ir kompromisa variants. 
Šobrīd arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA) cīnās par 
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pedagogu atalgojumu. Mēs gaidam rīcības plānu un LIZDA gala vērtējumu par valdības 
pieņemtajiem lēmumiem. 
K.Bergmanis jautā, vai šādas pedagogu algas ir konkurētspējīgas ar citu novadu pedagogu 
algām? 
A.Patkovska atbild, ka pedagogi jebkurā gadījumā vēlētos algas lielākas, lai nebūtu pārslodze 
un varētu strādāt 1 slodzi. Šis jautājums ir jārisina valstiskā līmenī. 
D.Mieriņa papildina, ka novads pedagogiem piemaksā vēl 120,00 EUR par papildus veiktajām 
aktivitātēm. 
K.Bergmanis komentē, ka mums ir nepieciešams nodrošināt tādu pedagogu atalgojumu, lai 
sniegtais pakalpojums būtu ar augstu kvalitātes zīmi. 
A.Krasta norāda, ka šādā gadījumā vajag līdzīgu modeli kā Igaunijā, kur pedagogs par 1 slodzi 
(30 stundām) saņem 1500,00 EUR.  
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17 .panta trešās daļas 6., 7., 10. punktu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 29.01.2013. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” prasībām, 05.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nodrošinot efektīvu 
pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietošanu un nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu veicinātu profesionāļu piesaisti, atklāti 
balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 1 balss (E.Burģelis), “ATTURAS” 3 balsīm 
(G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.09.2019. noteikt Carnikavas pamatskolas izglītības darbiniekiem (direktores 
vietnieki, pedagogi, atbalsta personāls) mēnešalgas saskaņā ar  

2. 1.pielikumu. 
3. No 01.05.2019. noteikt Carnikavas pamatskolas  tehniskā personāla darbiniekiem 

mēnešalgu, saskaņā ar 2.pielikumu. 
4. Pamatskolas direktorei A.Patkovskai – ar rīkojumu izvērtēt un noteikt ārsta palīgam 

(feldšerim) speciālo piemaksu par darba stāžu ārstniecības jomā saskaņā ar 18.12.2018. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 851 ”Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo 
piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 8., 9.punktiem. 

5. Direktorei A.Patkovskai veikt nepieciešamos grozījumus darba līgumos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Atbildīgā par lēmuma 1.-4.punktu izpildi Carnikavas pamatskolas direktore A.Patkovska. 
7. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
13. § 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšana 

Ziņo: I.Lulle 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Mieriņa, J.Kozlovskis, E.Burģelis, P.Špakovs 
 
K.Bergmanis jautā, vai veloceliņš tiešām būs, jo summa projektēšanai budžetā tiek ieplānota 
katru gadu? 
I.Lulle  norāda, ka līgums ir noslēgts un tas ir jāpilda 
D.Mieriņa atbild, ka šis projekts ir ļoti sarežģīts. Pagājušajā gadā Latvijas Dzelzceļš pēkšņi 
mainīja nosacījumus un nesaskaņoja pārbrauktuvi pāri dzelceļam. Šobrīd tiek projektēta viena 
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šķērsošana tieši pie Lilastes stacijas. Cerams, ka šīs būs pēdējās izmaiņas. Vēl ir j āizstrādā 
topogrāfija un tad projekts varētu būt gatavs. 
K.Bergmanis jautā, kam ir ieplānoti 78 000,00 EUR? 
D.Mieriņa atbild, ka tas ir ieplānots vizuālās identitātes un vides objektiem. Šobrīd mums domē 
ir pieņemta ainavu arhitekte, kas ar šiem jautājumiem strādā. Noteikti tiks veidota aptauja.  
 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus „Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””, kuru pielikumā ir Carnikavas novada 
domes pašvaldības pamatbudžeta tāmes, kā arī Paskaidrojuma rakstu, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs), PRET” 
2 balsīm (D.Kozlovskis, E.Burģelis), “ATTURAS” 2 balsīm (G.Dzene, K.Bergmanis), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2019.gada 8.aprīļa saistošos noteikumus 
Nr.SN/2019/12 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 
budžetu 2019.gadam”” (pielikums). 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 8.aprīlī plkst. 18.00. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 58 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/12 Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” uz 12 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 12. aprīlī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 12. aprīlī 
 


